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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM-MT 

 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo do município de Santa Carmem, Estado de Mato Grosso, 

verdadeiros sujeitos da vida política e história do Município, inspirados nos princípios 

constitucionais da República Federativa do Brasil e do Estado de Mato Grosso, unidos e 

irmanados com o povo no firme propósito de afirmar no território do Município, os 

valores supremos que fundamentam a existência e a vida da República Federativa do 

Brasil e do Estado de Mato Grosso, objetivando o pleno exercício dos direitos sociais, 

individuais e os valores do ser humano, na busca de uma sociedade fraterna, 

solidária, justa e digna, invocando a proteção e a inspiração de DEUS, promulgamos 

a  
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LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM – MT 

 

 

TITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPITULO I  

DO MUNICIPIO 

 

SEÇÃO I 

 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DA ORGANIZAÇÃO 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Art. 1º O município de Santa Carmem, criado pela Lei 5.897, de 19 de dezembro de 

1991 faz parte da organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil e integra o território do Estado do Mato Grosso, tendo como fundamentos: 

I. Autonomia municipal; 

II. Cidadania; 

III. Dignidade da pessoa humana; 

IV. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V. pluralismo político. 

Parágrafo Único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos das Constituições Federal e 

Estadual e desta Lei Orgânica. 

Art. 2º Constituem objetivos fundamentais do Município: 

I. Garantir o desenvolvimento municipal; 

II. Promover o bem da população Santacarmense, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 
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III. Zelar pelo respeito, em seu território, aos direitos e garantias assegurados 

pelas Constituições Federal e do Estado e por esta Lei Orgânica. 

Art. 3º A cidade de Santa Carmem é a sede do município e os distritos terão sede na 

vila em que lhes dá o nome. 

Art. 4º É mantido o território do município, que poderá ser subdividido em distritos, 

e estes em sub-distritos, todos criados, organizados e suprimidos por Lei Municipal, 

após consulta às populações interessadas. 

§ 1º A criação, organização e supressão de distritos, obedecidos os 

requisitos previstos em lei Estadual, somente poderão ocorrer até seis 

meses antes das eleições para os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereador.  

§ 2º São requisitos mínimos exigidos para a criação de distritos, além de 

outros previstos na lei Estadual: 

I. 50 (cinqüenta) habitações, no mínimo, na sede da localidade; 

II. População superior a 1.000 (mil) habitantes no território. 

§ 3º Os requisitos previstos neste artigo serão apurados pelo órgão de 

informações e cartografia do Estado. 

Art. 5º São símbolos do Município, representativos de sua cultura e de sua história, o 

Brasão a Bandeira e o Hino, estabelecidos e criados em Lei. 

Art. 6º São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo 

e o Executivo. 

§ 1º O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito. 

§ 2º O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de 

Vereadores consoante número estabelecido no Art. 29 da Constituição 

Federal. 

§ 3º Salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica, é vedado aos poderes 

municipais delegarem suas atribuições e o cidadão investido em função de 

um deles exercer no outro qualquer função.  

Art. 7º A autonomia do Município é assegurada: 

I. Pela eleição do Prefeito, do Vice Prefeito e dos Vereadores; 

II. Pela administração própria no que respeita a assuntos de sua competência e 

interesse local, especialmente: 

a) elaboração de suas leis, decretos e regulamentos; 



 
 

 8 

b) organização e funcionamento dos serviços públicos locais; e, 

c) instituição, lançamento e arrecadação dos tributos de sua competência, 

fixação e cobrança de tarifas e preços públicos municipais e aplicação de 

suas rendas; 

d) elaboração de sua Lei Orgânica, conforme art.29 caput da CF/88 

 

CAPITULO II 

DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

 

Art. 8º Cumpre ao Município, na promoção e defesa de tudo quanto respeite ao 

interesse local e ao bem estar de sua população: 

I. Exercer as competências de qualquer natureza, organizando e provendo a 

sua administração própria. 

II. Privativamente: 

a) organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus servidores; 

b) dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens. 

III. Adquirir, alienar e doar seus bens, bem como aceitar doações, legados e 

heranças, dispor sobre sua administração e utilização; 

IV. Dispor sobre concessão, permissão e autorização de serviços públicos 

municipais e do uso de seus bens, por terceiros, respeitados os princípios 

consagrados na legislação federal; 

V. Estabelecer normas de edificação, de loteamentos, de zoneamento urbano e 

de arruamento, bem como as diretrizes apropriadas à ordenação de seu 

perímetro urbano e suburbano; 

VI. Estabelecer as servidões administrativas necessárias à realização de seus 

serviços públicos; 

VII. Regulamentar e fiscalizar a utilização dos logradouros públicos e, 

especialmente na zona urbana: 

a) fixar os locais de estabelecimentos de táxis e demais veículos; 

b) fixar e sinalizar, de acordo com a legislação federal pertinente, as faixas de 

rolamentos do município, os limites das zonas de silêncio e de trânsito em 

condições especiais; 



 
 

 9 

c) disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima 

permitida a veículos que circulem em suas vias públicas. 

VIII. Fixar as tarifas dos serviços municipais, inclusive os de transporte coletivo 

e de táxis, observada a legislação federal aplicável; 

IX. Dispor sobre a limpeza dos logradouros públicos e sobre remoção e destino 

do lixo domiciliar e de detritos de qualquer natureza; 

X. Licenciar a localização dos estabelecimentos comerciais, industriais e 

outros e manter permanente fiscalização dos mesmos, bem como caçar os 

respectivos alvarás dos que se tornarem nocivos ou inconvenientes à saúde, 

a higiene e ao bem estar público ou aos bons costumes, observadas as 

normas federais e estaduais pertinentes; 

XI. Estabelecer, respeitada a legislação do trabalho, as condições e horários de 

funcionamento nos estabelecimentos comerciais, indústrias e similares. 

XII. Dispor sobre o serviço funerário e os cemitérios no município, 

administrando os públicos e fiscalizando os particulares; 

XIII. Dispor sobre edificações, inclusive sobre sua interdição e demolição, 

especialmente quando em ruínas ou em condições de absoluta 

insalubridade, atentarem contra a incolumidade pública; 

XIV. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes, anúncios, 

emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, em locais 

públicos e particulares do município; 

XV. Regulamentar, autorizar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e 

divertimentos públicos, sujeitos ao poder de policia do Município; 

XVI. Dispor sobre o registro, vacinação, captura e destino de animais, com o fim 

de prevenir e erradicar a hidrofobia e outras moléstias de que possam ser 

transmissores ou portadores; 

XVII. Dispor sobre a apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e móveis 

em geral, no caso de transgressões de leis e atos municipais, assim como 

sobre a forma e condições do destino das coisas apreendidas; 

XVIII. Dispor sobre os serviços públicos em geral, regulamentando-os, inclusive 

os de caráter e uso coletivo, como os de água, gás, luz e energia elétrica, 

estabelecendo os respectivos processos de instalação, distribuição e 

consumo no Município; 

XIX. Estabelecer penalidades, dispondo sobre a competência das autoridades 

com poder de aplicá-las, por infrações às leis e regulamentos municipais; 
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XX. Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o Plano de 

Controle de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo Urbano, e os Códigos 

de Obras, Posturas e Edificações; 

XXI. Dispor sobre o comércio ambulante;  

XXII. Fixar em lei as datas dos feriados municipais; 

XXIII. Exercer o poder de polícia administrativa; 

XXIV. Estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos; 

XXV. Organizar e manter serviço de proteção e defesa do consumidor; 

XXVI. Proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas, a 

fauna e a flora; 

XXVII. Promover a educação, a cultura, os esportes e o lazer em ação integrada 

com o estado e organismos federais; 

XXVIII. Integrar os serviços de saúde com os serviços de saúde do Estado e da 

União; 

XXIX. Incentivar, organizar e promover a defesa da infância e adolescência, da 

maternidade e do idoso. 

XXX. Estabelecer sistema próprio de previdência de seus servidores, ou em 

convênio com instituições congêneres. 

XXXI. Proteger os documentos, as obras e os bens de valores históricos, artísticos 

e culturais, os monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológicos; 

XXXII. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 

outros bens de valor histórico, artístico e cultural; 

XXXIII. Proporcionar os meios de acesso à cultura, a educação e à ciência, 

realizando programas de alfabetização de jovens e adultos; 

XXXIV. Fomentar a produção agropecuária; 

XXXV. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 

XXXVI. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 

XXXVII. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração dos recursos hídricos e minerais em seu território; 

XXXVIII. Efetuar desapropriações, de interesse do Município, por necessidade ou 

utilidade publica, ou por interesse social; 
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XXXIX. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, 

bem como disciplinar o trânsito na cidade, estabelecer vias preferenciais e 

colocar adequada sinalização; 

XL. Promover sobre a prevenção e os serviços de combate a incêndios. 

XLI. Dispensar apoio especial para as micro e pequenas empresas, através de 

medidas legais; 

XLII. Organizar, fiscalizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão 

ou permissão, mercados, feiras e matadouros locais; 

XLIII. Executar obras de: 

a) construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos florestais; 

b) construção de estradas vicinais; 

c) abertura, manutenção e pavimentação de vias públicas; 

d) implantação de viveiros de mudas. 

XLIV. Criar e manter guarda municipal para defesa de próprios municipais, além 

de outras atribuições definidas em Lei. 

 

TITULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES MUNICIPAIS 

CAPITULO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

 

Art. 9º O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, 

constituída por nove (9) Vereadores eleitos na forma da Lei, com mandato de quatro 

anos, a iniciar-se no primeiro dia do ano seguinte à sua eleição. 

Art. 10. No primeiro dia de cada Legislatura, às dezessete horas sob a presidência 

do vereador mais votado entre os eleitos, os Vereadores tomarão posse e prestarão o 

seguinte compromisso: 

“Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e 

Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis 

e exercer o mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da 

honra, da democracia e do bem comum”. 
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Parágrafo único: A alteração do horário descrita no caput poderá ser alterada por 

emenda ao regimento interno 

Art. 11. Imediatamente após a sua posse, a Câmara Municipal dará posse ao Prefeito 

e ao Vice Prefeito, os quais prestarão o seguinte compromisso: 

“Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a 

Constituição do Estado de Mato Grosso e a Lei Orgânica Municipal, 

observar as leis, promover o bem comum de todos os munícipes e 

exercer o cargo sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra, 

da legalidade e da legitimidade.”  

Art. 12. O Prefeito, o Vice Prefeito e os Vereadores eleitos deverão apresentar seus 

diplomas, declarações de bens e documento comprobatório de desincompatibilização 

à Secretaria Administrativa da Câmara, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão 

de instalação. 

Art. 13 Logo após a posse dos Vereadores proceder-se-á, ainda sob a presidência do 

Vereador mais votado dentre os presentes, a eleição dos membros da Mesa Diretora.  

Parágrafo Único. A eleição da Mesa far-se-á pela maioria absoluta dos votos dos 

membros da Câmara Municipal, considerando-se eleito o mais votado, e, em caso de 

empate, o mais idoso. 

Art. 14. A Mesa da Câmara Municipal será eleita para um mandato de dois (02) anos 

consecutivos, vedada a reeleição para o mesmo cargo, e se comporá dos cargos de 

Presidente, Vice Presidente e 1º e 2º Secretários. 

Parágrafo Único. Na eleição para a renovação da Mesa, no segundo biênio, será 

observado o mesmo procedimento, sendo que a mesma deverá ocorrer na última 

sessão ordinária no segundo ano da legislatura, com a posse dos eleitos em até 15 

dias, com vigência no dia primeiro de janeiro do terceiro ano do quadriênio. 

 

SEÇÃO I 

DOS VEREADORES 

 

Art. 15- O vereador é inviolável, por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do 

mandato e na circunscrição do Município. 

Parágrafo Único: é direito do Vereador exercer a fiscalização financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Município, auxiliada, pelo Tribunal de 

Contas do Estado quando solicitado. 
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Art. 16- Os Vereadores têm direito ao décimo terceiro subsídio e ao terço 

constitucional de férias, instituídos em conformidade e nos termos do artigo 7º, VII, 

XVII c/c artigo 39, § 3º, da CF  

Art. 17- É vedado ao Vereador: 

I. Desde a expedição do diploma. 

a) firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas 

concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 

cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado inclusive os de 

que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes da alínea 

anterior. 

II. Desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato celebrado com o município ou nela exercer função 

remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades 

referidas no inciso I, “a”; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I, “a”; 

d) ser titular de mais de um cargo público ou de outro mandato eletivo. 

Parágrafo Único. O Vereador poderá exercer cargo, função ou emprego remunerado 

do qual já é titular ou vir a exercê-lo, desde que o faça em virtude de concurso 

público, observada a compatibilidade de horários. 

Art. 18- Perderá o mandato o Vereador: 

I. Que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 

II. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 

III. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 

sessões ordinárias da Câmara Municipal, a cinco sessões ordinárias 

consecutivas ou a três sessões extraordinárias seguidas, salvo licença 

oficial autorizada ou motivo de força maior aceita por dois terços da 

Câmara Municipal; 

IV. Que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos; 

V. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; 
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VI. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição 

Federal. 

VII. Que fixar residência definitiva fora do município; 

VIII. Que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, no prazo de quinze 

dias. 

§ 1º- Nos casos do inciso I e II, a perda de mandato será decidida pela 

Câmara Municipal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante 

provocação da Mesa ou de partido político representado na Casa, 

assegurada ampla defesa. 

§ 2º- Nos casos previstos nos incisos III, IV, V e VI a perda do mandato 

será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de 

qualquer Vereador ou de partido político com representação na Câmara 

Municipal, assegurada ampla defesa. 

§ 3º- A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa 

levar a perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos 

suspensos até deliberações finais de que tratam os §§ 1º e 2º. 

§ 4º- Extingue-se o mandato, e assim será declarado pelo Presidente da 

Câmara, quando ocorrer falecimento, renúncia por escrito com firma 

reconhecida, ou deixar o Vereador de tomar posse sem justo motivo aceito 

pela Câmara, no prazo estabelecido. 

§ 5º- A renúncia torna-se irretratável, após sua comunicação ao Plenário. 

§ 6º- É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos 

no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos 

Vereadores ou a percepção de vantagens indevidas. 

§ 7º- Caberá ao Regimento Interno da Câmara definir os procedimentos 

incompatíveis com o decoro parlamentar, podendo instituir outras formas 

de penalidade para condutas menos graves, em atenção ao princípio da 

gradação, segundo a gravidade da infração, bem como regular o 

procedimento de apuração respectivo, garantida ampla defesa. 

Art. 19- Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no 

exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:  

I. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado 

de seu cargo, emprego ou função; 

II. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou 

função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 
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III. Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será 

aplicada a norma do inciso anterior.  

Art. 20- O vereador poderá licenciar-se nos seguintes casos: 

I. Para tratamento de saúde, devidamente comprovado por atestado médico; 

II. De gestação ou paternidade, nos respectivos prazos estabelecidos em lei; 

III. Adoção, nos termos da lei; 

IV. IV – Cuidar de interesses particulares, sem remuneração, desde que não 

ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 

§ 1º- O vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente 

estará automaticamente licenciado, podendo optar pelos vencimentos do 

mandato, que serão custeados pelo Poder Executivo. 

§ 2º- Nos casos do inciso I, II, III e IV, o suplente será imediatamente 

convocado se a licença for superior a quinze dias ou no caso de vacância. 

§ 3º- O suplente convocado deverá tomar posse dentro de dez dias do 

recebimento da convocação e, se não o fizer, salvo motivo justo aceito pela 

Câmara Municipal, será convocado o suplente seguinte.  

§ 4º- Durante o exercício do mandato, o suplente fará jus a remuneração 

normal do cargo. 

§ 5º- O afastamento do vereador para desempenho de missões temporárias 

de interesse da Câmara Municipal ou do Município não será considerado 

como licença, fazendo o Vereador jus a remuneração estabelecida. 

§ 6º- Ocorrendo vaga, e não havendo suplente, o Presidente da Câmara 

comunicará o fato ao Tribunal Regional Eleitoral. 

§ 7º- Enquanto a vaga a que se refere o § 2º não for preenchida, calcular-se-

á o quorum em função dos Vereadores remanescentes.  

§ 8º- O retorno as funções do Vereador em licença, será contado a partir da 

publicação da portaria sua reassunção. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇOES DA CÂMARA MUNICIPAL 
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Art. 21- À Câmara Municipal cabe, privativamente, entre outras previstas nesta Lei 

Orgânica, as seguintes atribuições: 

I. Dispor, em Regimento Interno, aprovado por maioria absoluta de seus 

membros, sobre sua organização e funcionamento, bem como sobre a 

composição, eleição, cargos e atribuições da sua Mesa Diretora e 

respectivos membros; 

II. Eleger sua Mesa Diretora, bem como destituí-la na forma regimental; 

III. Elaborar seu Regimento Interno; 

IV. Dar posse ao Prefeito e ao Vice Prefeito, conhecer de sua renúncia, e 

afastá-los definitivamente do cargo, nos casos da lei. 

V. Conceder licença ao Prefeito, ao Vice Prefeito e aos Vereadores; 

VI. Organizar os seus serviços administrativos; 

VII. Fixar, para a legislatura subseqüente no prazo de até 180 dias antes das 

eleições, a remuneração dos Vereadores, do Prefeito, do Vice Prefeito e dos 

Secretários Municipais, segundo padrões fixos de remuneração, admitida, 

sempre, a sua atualização monetária anual. 

VIII. Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua 

na competência municipal, sempre que o requerer pelo menos um terço de 

seus membros; 

IX. Solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à administração 

municipal. 

X. Convocar Secretário Municipal ou servidores outros para prestar, 

pessoalmente, informações sobre a matéria previamente determinada e de 

sua competência;  

XI. Outorgar, pelo voto de dois terços de seus membros, títulos e honrarias 

previstas em lei, às pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado 

relevantes serviços ao Município;  

XII. Julgar, anualmente, as contas do Prefeito, em até sessenta dias após a 

apresentação do parecer prévio do Tribunal de Contas, observado o 

seguinte:  

a. o parecer só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 

membros da Câmara Municipal.  

b. as contas anuais do Poder Executivo e da Câmara Municipal ficarão, 

durante sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro do ano 
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subsequente, na própria Prefeitura e na Câmara Municipal, após 

divulgação, a disposição de qualquer contribuinte para exame e 

apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos 

da Lei. 

c. publicação, no órgão oficial do Município, do decreto que concluir 

pela rejeição das contas, que serão encaminhadas ao Ministério 

Público, em 48 horas, para adoção das providências legais.  

Proceder à tomada de contas do Prefeito, quando não apresentadas no prazo 

legal; 

I. Estabelecer normas sobre despesas estritamente necessárias com transporte, 

hospedagem e alimentação individual e respectiva prestação de contas, 

quanto a verbas destinadas a Vereadores em missão de representação da 

Casa;  

II. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites da delegação legislativa; 

III. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município por mais de quinze dias e 

ao prefeito e/ou seu vice a qualquer tempo fora do país;  

IV. Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processos 

contra Secretários Municipais, nos crimes comuns de responsabilidade não 

conexos com os do Prefeito Municipal; 

V. Processar e julgar o Prefeito e o Vice Prefeito, nos crimes de 

responsabilidade, e os Secretários Municipais nos crimes de natureza 

conexa com aqueles; 

VI. Declarar a perda do cargo de Prefeito, do Vice Prefeito ou de Secretário 

Municipal, após condenação por crime comum ou de responsabilidade, em 

sentença irrecorrível; 

VII. Solicitar, por maioria de dois terços de seus membros, a intervenção 

estadual para garantir o livre exercício de suas atribuições; 

VIII. Suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo 

municipal, declarados inconstitucionais por decisão judicial definitiva; 

IX. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os 

de administração indireta; 

X. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face de atribuição 

normativa dos outros poderes;  

XI. Estabelecer sua sede, ou transferi-la, temporariamente; 
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XII. Dispor sobre sistema de previdência dos seus membros e servidores, 

autorizando convênio com outras entidades; 

XIII. Processar e julgar os Vereadores, nos termos desta Lei Orgânica, bem 

como a legislação afim; 

XIV. Representar ao Procurador Geral da Justiça, mediante aprovação de dois 

terços dos seus membros, contra o Prefeito, o Vice Prefeito e Secretário 

Municipal pela prática de crime contra a administração pública; 

XV. Autorizar referendo e convocar plebiscito; 

XVI. Decidir sobre a perda de mandato de Vereador, por voto secreto e maioria 

de dois terços, nas hipóteses previstas nesta Lei Orgânica e outras normas 

legais. 

§ 1º- As informações previstas no inciso IX deverão ser prestadas no prazo 

de quinze dias, podendo, a pedido justificado do Executivo, esse prazo ser 

elevado a até trinta dias. 

§ 2º- Tratando-se de viagem de Vereador para desempenhar missão de 

caráter de representação da Câmara, a designação prévia será feita pela 

Presidência do Poder Legislativo. 

Art. 22- Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito: 

I. Votar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais, bem como autorizar a abertura de créditos especiais e 

suplementares; 

II. Legislar sobre tributos municipais, isenções, anistias fiscais, remissão de 

dívidas e suspensão de cobrança de dívida ativa; 

III. Votar o plano diretor, a lei de diretrizes gerais de desenvolvimento urbano 

integrado, o plano de controle de uso, parcelamento e ocupação do solo 

urbano e os códigos municipais de obras, posturas, edificações, saúde e 

meio ambiente; 

IV. Deliberar, pelo voto de dois terços de seus membros, sobre a concessão e 

obtenção de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os 

meios de seu pagamento 

V. Autorizar subvenções; 

VI. Autorizar a concessão e a permissão de serviços públicos, bem como a 

concessão de obras públicas; 

VII. Autorizar a aquisição de bens imóveis; 
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VIII. Autorizar a concessão de uso de bens municipais; 

IX. Autorizar a permissão de uso de bens municipais; 

X. Autorizar a alienação de bens imóveis, vedada sua doação sem encargo; 

XI. Autorizar consórcios com outros municípios; 

XII. Atribuir denominação a próprios municipais, vias e logradouros públicos; 

XIII. Estabelecer critérios para delimitação do perímetro urbano; 

XIV. Criar transformar ou extinguir cargos, funções e empregos públicos, e fixar 

os respectivos vencimentos e remunerações, inclusive os dos seus próprios 

servidores; 

XV. Transferência temporária da sede do Governo Municipal; 

XVI. Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e outros 

órgãos da administração pública; 

XVII. Autorizar a emissão de títulos da dívida pública municipal, aceite de títulos 

de créditos e prestação de garantias, com o voto de dois terços de seus 

membros; 

XVIII. Criação de conselhos municipais, para consulta e assessoramento dos 

poderes do Município, regulando suas atribuições, composição e 

funcionamento. 

XIX. Criação, organização e supressão de distritos e sub-distritos; 

XX. Guarda municipal destinada a proteger os bens, serviços e instalações do 

Município; 

XXI. Organização e prestação de serviços públicos. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 

Art. 23- O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I. Emendas a Lei Orgânica; 

II. Leis complementares; 



 
 

 20 

III. Leis ordinárias; 

IV. Decretos legislativos; 

V. Resoluções; 

VI. Requerimentos; 

VII. Indicações; 

 

SEÇÃO I 

DAS EMENDAS A LEI ORGÂNICA 

  

Art. 24- Esta Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 

I. De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara; 

II. Do Prefeito Municipal. 

§ 1º- A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção 

estadual, de estado de defesa ou estado de sítio decretado pela União. 

§ 2º- A proposta de emenda a lei orgânica será votada em dois turnos, com 

o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros 

da Câmara Municipal, atendidos os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal e na Constituição Estadual. 

§ 3º- A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa Diretora da 

Câmara Municipal. 

§ 4º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida 

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 

legislativa. 

 

 

SEÇÃO II 

DAS LEIS 

 

Art. 25- As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros 

da Câmara Municipal, e receberão numeração distinta das leis ordinárias. 

Parágrafo único. Serão regulados por Lei Complementar: 
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I. O sistema financeiro e tributário Municipal; 

II. O regime jurídico único dos Servidores Públicos; 

III. Os Códigos de Posturas, de Obras, de Saúde, de Edificações, o Plano 

Diretor, o Plano de Controle de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo 

Urbano e a Lei de Diretrizes Gerais do Desenvolvimento Urbano 

Integrado; 

IV. O Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor; 

V. A organização da Procuradoria Geral do Município; 

VI. A Ouvidora Geral do Município; 

VII. Outras leis de caráter estrutural referidas nesta Lei Orgânica ou incluídas 

nesta categoria.  

Art. 26- Todas as leis, não compreendidas no artigo anterior, serão leis ordinárias e 

obedecerão a numeração própria, em rigorosa ordem de seqüência cronológica. 

Art. 27- A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou Comissão da Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Lei Orgânica. 

Art. 28- São de iniciativa exclusiva da Mesa Diretora os projetos de lei que: 

I. Criem, transformem ou extingam cargos dos serviços da Câmara Municipal 

e fixem os respectivos vencimentos; 

II. Fixar, para a legislatura subseqüente no prazo de até 180 dias antes das 

eleições, a remuneração dos Vereadores, do Prefeito, do Vice Prefeito e dos 

Secretários Municipais, segundo padrões fixos de remuneração, admitida, 

sempre, a sua atualização monetária anual. 

Parágrafo Único. Emendas que aumentem as despesas previstas somente serão 

admitidas no caso do inciso II, e desde que subscritas por dois terços, no mínimo, dos 

membros da Câmara Municipal.  

Art. 29- São de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal os projetos de lei que: 

I. Disponham sobre o plano plurianual de investimentos, as diretrizes 

orçamentárias e o orçamento anual; 

II. Criem cargos, funções ou empregos públicos, ou aumentem os vencimentos 

ou vantagens dos servidores da administração direta, indireta, autárquica ou 

fundacional; 

III. Disponham sobre o regime jurídico dos servidores do Município; 
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IV. Disponham sobre a previdência social dos servidores municipais através de 

instituto próprio ou convênio com entidade congênere. 

Art. 30- O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua 

iniciativa quando o adiamento da discussão da matéria tornar inútil a deliberação ou 

importar em grave prejuízo à coletividade. 

§ 1º- Se, no caso deste artigo, a Câmara Municipal não se manifestar em até 

quarenta dias, a proposição será incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se 

deliberação quanto a qualquer outra matéria, com exceção das que tenham 

prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. 

§ 2º- O prazo de parágrafo anterior não flui nos períodos de recesso da 

Câmara Municipal, nem se aplica aos projetos de código.  

Art. 31- A iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do Município, 

de seus distritos, subdistritos ou bairros, deverá estar subscrita por pelo menos cinco 

por cento do eleitorado. 

§ 1º- Os projetos de lei serão apresentados ao Presidente da Câmara 

Municipal firmados pelos interessados, constando o nome completo, 

número do título eleitoral e respectiva seção de votação no município. 

§ 2º- Os projetos de lei de iniciativa popular poderão ser redigidos sem 

observância da técnica legislativa, bastando que definam claramente a 

pretensão dos proponentes.  

§ 3º- O Presidente da Câmara Municipal, preenchidas as condições de 

admissibilidade previstas neste artigo, não poderá negar o seguimento ao 

projeto, devendo após a leitura encaminhá-lo à comissão competente. 

Art. 32- As proposições em tramitação na Câmara Municipal são subordinadas, na 

sua apreciação, a turno único, composto de discussão e votação, excetuadas as 

propostas de emenda à Constituição, as Leis Orçamentarias e os demais casos 

expressos no Regimento Interno e nesta Lei Orgânica.   

Art. 33- 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 Municipal, ressalvadas as proposições de iniciativa 

do Prefeito. 

 

Art. 34- Aprovado o Projeto de Lei, o Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 

dez dias úteis, enviará o texto ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará. 
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§ 1º- Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do 

recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 

da Câmara Municipal, os motivos do veto. 

§ 2º- O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, 

inciso ou alínea. 

§ 3º- Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Prefeito 

importará em sanção. 

§ 4º- O veto será apreciado pela Câmara Municipal em sessão plenária, 

dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado 

pela maioria absoluta dos Vereadores, em escrutínio secreto. 

§ 5º- Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § quarto, o veto 

será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

proposições até sua votação final.  

§ 6º- Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao Prefeito para 

promulgação. 

§ 7º- Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo 

Prefeito Municipal, nos casos dos parágrafos 3º e 6º, o Presidente da 

Câmara Municipal a promulgará, e, se este não o fizer, fá-lo-á, em igual 

prazo, o Vice-Presidente. 

§ 8º- Na apreciação do veto é vedado introduzir qualquer modificação ao 

texto vetado. 

Art. 35- Os decretos legislativos e as resoluções serão aprovados pela maioria 

simples dos membros da Câmara Municipal e promulgados pelo seu Presidente, 

cabendo a sua iniciativa no Regimento Interno. 

Art. 36- Salvo disposição em contrário, as deliberações da Câmara Municipal e de 

suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de 

seus membros. 

Art. 37- Mediante proposição fundamentada de dois terços dos vereadores ou de 

cinco por cento dos eleitores do Município, será submetida a plebiscito questão 

relevante de interesse local.  

§ 1º- O plebiscito será realizado no prazo de três meses de sua aprovação, 

nos termos em que dispuser a lei. 
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 § 2º- Cada consulta plebiscitária admitirá até cinco proposições, sendo 

vedada sua realização nos seis meses que antecederam eleição nacional, 

estadual ou municipal. 

 § 3º- A proposição que já tenha sido objeto de plebiscito somente poderá 

ser reapresentada com intervalo de quatro anos.  

 § 4º- O resultado do plebiscito, proclamado pela Câmara Municipal, 

vinculará o Poder Público. 

 

CAPÍTULO IV 

DA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 

 

Art. 38- Tão logo os Vereadores de uma nova legislatura sejam declarados eleitos 

pela Justiça Eleitoral, a Câmara Municipal constituirá Comissão de Transição de 

Governo, que deverá providenciar junto aos setores correspondentes e de acordo com 

as regras estabelecidas pela administração, apresentação de documentos determinados 

pelo Tribunal de Contas do Estado.  

 

TÍTULO III 

DO PODER EXECUTIVO 

 

CAPÍTULO I 

DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO 

 

Art. 39- O Prefeito e o Vice-Prefeito, eleitos na forma da lei, tomarão posse perante a 

Câmara Municipal, e ficam automaticamente investidos no exercício de suas funções.            

  

§ 1º- O Prefeito e o Vice Prefeito desincompatibilizar-se-ão para a posse. 

§ 2º- Se decorridos dez dias da data marcada para a posse o Prefeito ou o 

Vice Prefeito não tomar posse, salvo motivo de força maior, aceito por dois 

terços da Câmara Municipal, o respectivo cargo será declarado vago. 

§ 3º- O Vice Prefeito, além das atribuições que lhe forem conferidas na 

Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica, auxiliará o Prefeito sempre que 

for por ele convocado para missões especiais, inclusive secretaria 
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municipal ou equivalente, substituirá o Prefeito em suas ausências ou 

impedimentos e suceder-lhe-á em caso da vaga. 

§ 4º- Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice Prefeito, ou vacância 

dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício do 

cargo o Presidente da Câmara Municipal. 

§ 5º- Vagando os cargos de Prefeito e Vice Prefeito, far-se-á eleição 

noventa dias depois de aberta a última vaga. 

§ 6º- Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período do governo, a 

eleição para ambos os cargos será feita em trinta dias depois da última 

vaga, declarada pela Câmara Municipal, na forma da lei, para completar o 

período de seus antecessores. 

Art. 40- O Prefeito não poderá ausentar-se do Município sem licença da Câmara 

Municipal por período superior a quinze dias e, em qualquer tempo, do país, sob pena 

de perda do cargo. 

Art. 41- A licença somente será concedida nos seguintes casos: 

I. Doença comprovada;  

II. Gestação, por cento e vinte dias, ou paternidade pelo prazo da lei; 

III. Adoção, nos termos em que a lei dispuser; 

IV. Quando a serviço ou em missão de representação do Município, com 

remuneração integral; 

V. para tratamento de interesses particulares, sem remuneração. 

Art. 42- O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber o subsídio quando:  

I - Impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente 

comprovada por prazo não superior a 15 (quinze) dias consecutivos; 

II - Em gozo de férias; 

III - A serviço ou em missão de representação do Município. 

IV - Gestação, por cento e vinte dias, ou paternidade pelo prazo da lei; 

V - Adoção, nos termos em que a lei dispuser; 

VI - Quando a serviço ou em missão de representação do Município, com 

remuneração integral; 

§ 1º- O Prefeito gozará férias anuais de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do 

subsídio, ficando a seu critério a época para usufruí-las, mediante 
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deliberação da Câmara Municipal, transmitindo o cargo ao seu substituto 

legal.  

§ 2º- Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito serão fixados na forma do 

inciso VII do Artigo 20 desta Lei Orgânica.  

§ 3º- Ao Prefeito e ao Vice-Prefeito são devidos o décimo terceiro subsídio 

e o terço constitucional de férias, instituídos em conformidade e nos termos 

do artigo 7º, VII, XVII c/c artigo 39, § 3º, da CF  

   

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO 

 

Art. 43- Compete privativamente ao Prefeito: 

I. Representar o Município em juízo ou fora dele; 

II. Exercer a direção superior da Administração Pública Municipal; 

III. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara 

Municipal e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 

IV. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

V. Nomear e exonerar secretários municipais; 

VI. Enviar a Câmara Municipal o plano plurianual de investimentos, o projeto 

de lei das diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamentos previstos 

nesta lei; 

VII. Dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal, 

nos termos da lei; 

VIII. Declarar a utilidade ou necessidade pública, ou o interesse social, de bens 

particulares para fins de desapropriação ou servidão administrativa; 

IX. Declarar o estado de calamidade pública; 

X. Expedir os atos próprios da atividade administrativa; 

XI. Prover e desprover cargos públicos, e expedir ou fazer expedir atos 

referentes à situação funcional dos servidores públicos, nos termos da lei; 

XII. Prestar anualmente a Câmara Municipal, dentro de sessenta dias da 

abertura do ano legislativo as contas referentes ao exercício anterior, e 

remetê-las, em igual prazo, à apreciação do Tribunal de Contas do Estado; 
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XIII. Prestar à Câmara Municipal, em quinze dias, as informações que esta 

solicitar; 

XIV. Aplicar multas previstas em lei ou contratos; 

XV. Resolver sobre requerimentos, reclamações ou representações que lhe 

forem dirigidos, em matéria de competência do Executivo Municipal; 

XVI. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e 

zoneamento urbano ou para fins urbanos; 

XVII. Solicitar auxílio da polícia do Estado, para a garantia do cumprimento de 

seus atos; 

XVIII. Transferir, temporária, ou definitivamente, a sede da Prefeitura;  

XIX. Delimitar o perímetro urbano, nos termos da lei; 

XX. Remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da 

abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Município e 

solicitando as providências que julgar necessárias; 

XXI. Publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório 

resumido da execução orçamentária; 

XXII. Entregar a Câmara Municipal, no prazo legal, os recursos correspondentes 

às suas dotações orçamentárias; 

XXIII. Convocar extraordinariamente a Câmara, em caso de urgência ou interesse 

público relevante; 

XXIV. Fixar tarifas dos serviços públicos concedidos ou permitidos, bem como 

daqueles explorados pelo próprio Município, conforme critérios 

estabelecidos em legislação municipal; 

XXV. Requerer à autoridade competente a prisão administrativa de servidor 

público municipal omisso ou remisso na prestação de contas dos dinheiros 

públicos; 

XXVI. Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e a 

aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos dentro das 

disponibilidades orçamentárias ou dos créditos autorizados pela Câmara; 

XXVII. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com 

membros da comunidade; 

XXVIII. Exercer outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica. 

  Parágrafo único. O Prefeito Municipal poderá delegar atribuições a seus 

Secretários Municipais e ao Procurador Geral do Município, fixando-lhes 
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os limites, prazo, e condições, podendo, a qualquer momento, a seu critério, 

avocar a si a competência delegada. 

Art. 44- O Prefeito Municipal, por intermédio de lei, estabelecerá as atribuições de 

seus auxiliares diretos, definindo-lhes competências, deveres e responsabilidades. 

§ 1º- Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal são solidariamente 

responsáveis, junto com este, pelos atos que assinarem, ordenarem ou 

praticarem. 

§ 2º- Os auxiliares diretos do Chefe do Poder Executivo, ao serem 

nomeados ou exonerados de seus cargos, farão declaração de bens sob pena 

de responsabilidade. 

 

CAPITULO III 

DAS PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

Art. 45- O Prefeito não poderá, sob pena de perda do cargo: 

I. Desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária 

de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 

uniformes; 

b) 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. 

II. Desde a posse: 

a) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo; 

b) patrocinar causas em que sejam interessadas quaisquer das entidades já 

referidas; 

c) ser dirigente de empresa que goze de favor decorrente de contrato com 

pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. 

Art. 46- Os crimes de responsabilidade e as infrações político administrativas do 

Prefeito e dos Secretários Municipais, e as respectivas sanções, normas e processo de 

julgamento serão estabelecidos no Regimento Interno da Câmara Municipal, em 

consonância com a legislação federal. 
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Art. 47- A perda do mandato será decidida por maioria de dois terços da Câmara 

Municipal, após processo instaurado com base em representação circunstanciada de 

Vereador ou eleitor devidamente acompanhada de provas, assegurando-se ampla 

defesa ao Prefeito. 

§ 1º- O Prefeito poderá ser afastado liminarmente de suas funções, em 

qualquer fase do processo, por decisão de dois terços dos integrantes da 

Câmara Municipal, quando o Executivo impedir a plena apuração dos fatos 

ou quando se tratar de ilícito continuado. 

§ 2º- Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, a decisão da Câmara 

Municipal não tiver sido proferida, cessará o afastamento liminar do 

Prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. 

Art. 48- O Prefeito Municipal, na vigência de seu mandato, não poderá ser 

responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

Art. 49- O Prefeito Municipal perderá o mandato: 

I. Por extinção, quando: 

a) perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos; 

b) o decretar a Justiça Eleitoral; 

c) sentença definitiva o condenar por crime de responsabilidade;  

d) assumir outro cargo ou função na Administração Pública, direta ou indireta, 

ressalvada a posse em virtude de concurso público; 

e) renunciar. 

II. Por cassação, quando: 

a) sentença definitiva o condenar por crime comum;  

b) incidir em infração político-administrativa, nos termos da lei. 

Parágrafo Único. Perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função 

na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de 

concurso público.  

 

SEÇÃO I 

DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
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Art. 50- Os Secretários do Município serão escolhidos pelo Prefeito dentre 

brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos, no exercício dos seus direitos políticos 

residentes e domiciliados no município.  

Parágrafo Único: Compete aos Secretários do Município, além de outras 

atribuições, as seguintes:  

I - Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades 

da administração municipal e referendar atos e decretos assinados pelo 

Prefeito Municipal;  

II - Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;  

III - Apresentar ao Prefeito Municipal e à Câmara Municipal, relatório 

anual de sua gestão na Secretaria, o qual deverá ser publicado;  

IV - Praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou 

delegadas pelo Prefeito Municipal;  

V - Encaminhar à Câmara Municipal informações, por escrito, quando 

solicitado pelos Vereadores, podendo o secretário ser responsabilizado, na 

forma da lei, em caso de recusa ou não atendimento no prazo de 30 (trinta) 

dias, bem como no fornecimento de informações falsas.  

Art. 51- Os Secretários Municipais deverão fazer declaração de bens no ato de sua 

posse no cargo e quando de sua exoneração, devendo ser publicada no quadro de 

editais da Prefeitura e da Câmara pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos.  

Art. 52- Os Secretários Municipais têm direito ao décimo terceiro subsídio, bem 

como ao terço constitucional de férias, instituídos em conformidade e nos termos do 

artigo 7º, VII, XVII c/c artigo 39, § 3º, da CF  

 

CAPÍTULO IV 

DA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 53- Tão logo o Prefeito de uma nova legislatura seja declarado eleito pela Justiça 

Eleitoral, a Prefeitura Municipal constituirá Comissão de Transição de Governo, que 

deverá providenciar, junto aos setores correspondentes e de acordo com as regras 

estabelecidas pela administração, a apresentação de documentos determinados pelo 

Tribunal de Contas do Estado, ou seja relatório da situação da Administração 

Municipal que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre:   
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I - Dívidas do Município, por credor, com as datas dos respectivos 

vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de 

operações de crédito, informando sobre a capacidade da Administração 

Municipal de realizar operações de crédito de qualquer natureza;  

II - Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o 

Tribunal de Contas ou órgãos equivalentes, se for o caso;  

III - Prestações de contas de convênios celebrados com organismos da 

União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios;  

IV - Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos;  

V - Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas 

formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por 

executar e pagar, com os prazos respectivos;  

VI - Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de 

mandamento constitucional ou de convênios; 

VII - projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara 

Municipal, para permitir que a nova Administração decida quanto à 

conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-

los;  

VIII - situação dos servidores do Município, seu custo, quantidade e órgãos 

em que estão lotados e em exercício.  

Art. 54- É vedado ao Prefeito Municipal assumir, por qualquer forma, compromissos 

financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, 

não previstos na legislação orçamentária.  

§ 1º- O disposto neste Artigo não se aplica nos casos comprovados de 

calamidade pública.  

§ 2º- Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos 

praticados em desacordo com este Artigo, sem prejuízo da responsabilidade 

do Prefeito Municipal. 

 

 

TÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA 

CAPÍTULO I 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 55- A Administração Pública, em todos os níveis de quaisquer dos Poderes do 

Município, estruturar-se-á e funcionará em obediência aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, transparência, publicidade, razoabilidade, eficiência e motivação. 

 

Art. 56- A administração pública direta é efetivada imediatamente por qualquer dos 

órgãos próprios dos Poderes do Município. 

§ 1º- A administração pública indireta é realizada por: 

a) autarquias; 

b) sociedade de economia mista; 

c) empresa pública; 

d) fundações instituídas ou mantidas pelo Município; 

a) entidades de direito privado sob contrato com o Município. 

§ 2º- Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 

instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 

fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas 

de sua atuação. 

Art. 57- A transparência de todos os atos da administração pública será através de: 

I. Publicação e afixação nos locais de fácil acesso à população, para que 

produzam os seus efeitos regulares; 

II. Fornecimento de certidões de atos, contratos, pareceres, decisões, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade de autoridade ou 

servidor que retardar ou negar a sua expedição. 

§ 1º- A publicação de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo, e/ou de 

orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou de servidores 

públicos municipais. 

§ 2º- A publicidade de qualquer órgão ou entidade da administração 

pública, direta ou indireta, deverá ser objeto de dotação própria de cada 
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órgão, fundo, empresa ou subdivisão administrativa dos Poderes 

constituídos do Município, e só poderá ser suplementada através de lei. 

 

SEÇÃO I 

DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL 

 

Art. 58- São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:  

a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;  

b) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio;  

c) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal; e 

d) as versões simplificadas desses documentos. 

Parágrafo Único:  A transparência será assegurada também mediante:   

I. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos; 

II. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 

e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;   

III. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que 

atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da 

União e ao disposto no art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Art. 59- Para os fins a que se refere o inciso III do parágrafo único do art. 53, o 

Município disponibilizará a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações 

referentes:  

I. Quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 

decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a 

disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 

pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 

procedimento licitatório realizado;   

II. Quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.  
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CAPÍTULO II 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

 

Art. 60- A administração pública municipal, na elaboração de sua política de 

recursos humanos, atenderá ao princípio da valorização do servidor público, 

investindo na sua capacitação, no seu aprimoramento e atualização profissional, 

preparando-o para seu melhor desempenho e sua evolução funcional. 

 

Art. 61- Os servidores municipais ficam sujeitos ao regime Estatutário, instituído 

através de lei complementar, observados os princípios estabelecidos nas 

Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado de Mato Grosso, ficando 

desde já assegurado: 

I. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 

na forma da lei; 

II. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; 

III. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável 

uma vez, por igual período; 

IV. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação 

sindical e o direito de greve na forma da lei; 

V. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas 

portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 

VI. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

VII. A revisão geral anual dos servidores públicos municipais, observada a 

iniciativa privativa em cada caso, far-se-á sem distinção de índice, sempre 

na mesma data; 

VIII. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 
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IX. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando 

houver compatibilidade de horários: 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 

X. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, 

suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo 

poder público; 

XI. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas 

áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 

administrativos, na forma prevista em lei; 

XII. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos 

direitos políticos dos servidores que as praticarem, além da perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível; 

XIII. Aposentadoria, conforme estabelecido na Constituição Federal e legislação 

afim; 

XIV. Os proventos de aposentadoria serão revistos, na mesma data e na mesma 

proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 

atividade, sendo estendidos aos inativos qualquer benefício ou vantagem 

posteriormente concedida aos servidores em atividade, inclusive, os 

decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 

se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

XV. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para 

efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de 

disponibilidade; 

XVI. Às atividades penosas, insalubres ou perigosas será aplicada a legislação 

local respectiva para os servidores que atuarem nessas áreas; 

XVII. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 

para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º- O servidor público estável só perderá o cargo: 

a) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;  
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b) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; 

c) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma 

de lei complementar, assegurada ampla defesa.  

§ 2º- Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será 

ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao 

cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 

posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 

serviço.  

§ 3º- Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável 

ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de 

serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.   

§ 4º- Como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a 

avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 

finalidade. 

XVIII. aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, 

IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e 

XXX da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos 

diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

Art. 62- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 

de dolo ou culpa. 

Art. 63- Os cargos públicos terão, pela lei que os criar, fixados sua denominação, 

padrão de vencimento, condições de provimento e atribuições. 

Art. 64- A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 

remuneratório observará: 

I. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira;  

II. Os requisitos para a investidura; 

III. As peculiaridades dos cargos. 

§ 1º- Os limites máximos no âmbito dos titulares dos respectivos poderes 

serão os valores percebido como remuneração, em espécie, a qualquer 

titulo pelo Prefeito Municipal.  
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§ 2º- Os vencimentos dos cargos dos legislativos não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Executivo. 

§ 3º- Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não serão 

computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimo 

ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

§ 4º- O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos 

públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos artigos 37, XI e XIV, 

39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição Federal. 

Art. 65- Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá 

estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, 

obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. da Constituição Federal. 

Art. 66- O pagamento da remuneração dos servidores municipais dar-se-á até o 

quinto dia útil seguinte ao mês a que se refere. 

Art. 67- O não pagamento até a data referida no artigo anterior importa na correção 

do valor da remuneração, que será acrescida ao salário do mês seguinte, e pago com o 

mesmo. 

Art. 68- Os Poderes Municipais farão publicar, trimestralmente, seus respectivos 

lotacionogramas, com a especificação da remuneração atualizada dos servidores.  

Art. 69- Fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou 

de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de 

função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos 

Poderes do Município, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. 

 

CAPÍTULO III 

DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO 

 

Art. 70- Constituem patrimônio municipal os bens móveis, imóveis de seu domínio 

pleno, direto ou útil, e a renda proveniente do exercício das atividades de sua 

competência e prestação de seus serviços. 

Art. 71- Os bens imóveis do Município não poderão ser objeto de doação, nem de 

utilização gratuita por terceiros, salvo e mediante ato do Prefeito autorizado pela 

Câmara Municipal, se o beneficiário for pessoa jurídica de direito público interno, 

entidade de sua Administração Pública indireta ou sociedade civil sem fins lucrativos. 
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Art. 72-. O Município poderá realizar obras, serviços e atividades de interesse 

comum, mediante convênio com entidades públicas ou particulares, bem como 

através de consórcios intermunicipais, com o Estado ou a União, utilizando-se dos 

meios de instrumentos adequados a sua execução. 

Art. 73- Os bens imóveis de domínio municipal conforme sua destinação, são de uso 

comum do povo, de uso especial ou dominiais. 

Art. 74- Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a 

competência da Câmara, quando àqueles utilizados em seus serviços. 

Art. 75- A aquisição de bens pelo município será realizada mediante prévia licitação, 

nos termos da legislação federal pertinente. 

Art. 76- A alienação e a aquisição dos bens municipais, subordinadas à existência de 

interesse público devidamente justificado, serão precedidas de avaliação e 

obedecerão às seguintes normas: 

I. Quando imóveis, dependerão de autorização legislativa e de licitação, 

dispensada: 

a) a licitação, no caso de permuta; 

b) a licitação e a autorização legislativa, na aquisição por doação sem encargo 

e na reaquisição do domínio útil de imóvel sob o regime enfitêutico. 

II. Quando móveis, dependerão de licitação, dispensada esta nos seguintes 

casos: 

a) doação daqueles inservíveis para o serviço público, permitida 

exclusivamente para fins de interesse social; 

b) permuta; 

c) ações a serem negociadas em bolsa de valores. 

Parágrafo Único: O Município, preferencialmente à venda de bens imóveis, 

outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e 

concorrência, dispensada esta quando houver relevante interesse público, 

devidamente justificado. 

Art. 77- O uso, por terceiros, de bens municipais poderá ser efetuado mediante 

concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público exigir. 

§ 1º- A concessão administrativa dos bens públicos municipais de uso 

especial e dominical dependerá de autorização legislativa e licitação, e far-

se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. 
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§ 2º- A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será 

feita a título precário, mediante decreto. 

§ 3º- A autorização, que também poderá incidir sobre qualquer bem 

público, será feita mediante portaria, para atividade ou uso específico e 

transitório, terá prazo preestabelecido no instrumento de sua concessão. 

Art. 78- Poderão ser cedidos a particulares, mediante autorização legislativa, para 

serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja 

prejuízos para os trabalhos normais do Município, nos termos do convênio a ser 

firmado. 

Art. 79- Os bens considerados inservíveis deverão ser protegidos da ação do tempo 

ou levados a leilão o mais rápido possível, visando à obtenção do melhor preço, em 

função de seu estado e utilidade. 

Parágrafo Único: O bem, para ser considerado inservível, será submetido à vistoria 

com expedição de laudo, o qual indicará o seu estado e, em se tratando de veículos e 

equipamentos, também os seus componentes e acessórios. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

 

Art. 80- A execução das obras públicas municipais deverá ser sempre precedida de 

projeto elaborado segundo as normas técnicas adequadas. 

Parágrafo Único: As obras públicas poderão ser executadas diretamente pela 

Prefeitura, por suas autarquias e entidades paraestatais e, indiretamente, por terceiros, 

mediante licitação, nos termos da legislação federal pertinente. 

Art. 81- As concessões a terceiros, de execução de serviços públicos serão feitas 

mediante contrato, após prévia licitação, observadas as normas pertinentes 

estabelecidas na legislação federal. 

Parágrafo Único: Nos casos de licitação e concorrências públicas, preenchidos os 

requisitos, havendo empate, a preferência para contratação será concedida às 

empresas estabelecidas no Município. 

Art. 82- Serão nulas de pleno direito as concessões e as permissões realizadas em 

desacordo com o estabelecido nos artigos anteriores. 

§ 1º- Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à 

regulamentação e fiscalização do Município, incumbindo ao que os 
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executem, sua permanente atualização e adequação às necessidades dos 

usuários, observada, a legislação federal a respeito. 

§ 2º- O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços 

concedidos ou permitidos, desde que executados em desconformidade, 

respectivamente, com o contrato ou o ato permissivo, bem como aqueles 

que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. 

§ 3º- A publicidade exigida pela legislação federal, no caso de a licitação 

para as concessões de serviços públicos ser por concorrência, deverá ser 

ampla na imprensa oficial do Município, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

CAPITULO V 

DA RECEITA E DA DESPESA 

              

Art. 83- A receita municipal é constituída dos tributos da competência do Município, 

da participação deste em tributos da União e do Estado, das tarifas e preços públicos 

decorrentes da utilização de bens e serviços e outras atividades municipais, bem 

como de outros ingressos legalmente permissíveis. 

Parágrafo Único: Nenhum tributo será exigido sem que a lei o estabeleça, nem 

cobrado, em cada exercício, sem que a lei que o houver instituído ou aumentado 

esteja em vigor antes do inicio do exercício financeiro. 

Art. 84- Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo 

lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação. 

§ 1º- Cabe ao contribuinte recurso ao Poder Executivo, no prazo de quinze 

dias a contar da notificação do lançamento do tributo. 

§ 2º- Entende-se por notificação a entrega do aviso de lançamento no 

domicilio fiscal do contribuinte. 

Art. 85- As taxas devidas pela utilização de bens, serviços e outras atividades 

municipais, serão fixadas pelo Prefeito, mediante lei municipal, no inicio de cada 

exercício.  

Parágrafo Único: Os preços públicos serão fixados mediante decreto. 

Art. 86- A concessão de isenção e de anistia de tributos municipais dependerá de 

autorização legislativa, aprovada por maioria simples dos membros da Câmara 

Municipal. 
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Parágrafo Único: A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa 

do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 

nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo 

menos uma das condições previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Art. 87- Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa 

exclusiva do Prefeito Municipal.  

§ 1º- As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que 

o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:  

I. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias; 

II. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 

anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais; ou 

III. Sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 2º- As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão 

ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 3º- O Prefeito poderá enviar mensagem a Câmara Municipal para propor 

modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a 

votação, na Comissão, da parte cuja alteração é proposta. 

Art. 88- A despesa pública municipal observará os princípios pertinentes inseridos na 

Constituição Federal e as normas gerais de direito financeiro estabelecidos em 

legislação federal, ficando desde logo estatuído; 

I. Nenhuma despesa será ordenada ou realizada sem que exista dotação 

orçamentária própria, ressalvada a que corre por conta de crédito 

extraordinário; 

II. Nenhuma lei que crie ou aumente despesas será sancionada sem que dela 

conste a indicação de recurso para atender os encargos decorrentes. 
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CAPÍTULO VI 

DOS ORÇAMENTOS E DA TRIBUTAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DOS ORÇAMENTOS 

 

Art. 89- Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá: 

I. O plano plurianual; 

II. As diretrizes orçamentárias; 

III. Os orçamentos anuais do Município. 

Art. 90- A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma racional, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de 

duração continuada. 

§1º- A população e as associações representativas de classes do Município 

serão estimuladas a cooperar e participar no planejamento municipal. 

§ 2º- O plano plurianual deverá explicitar os programas de governo, 

evidenciar objetivos e metas a serem atingidas, bem como mensurar o valor 

de seus custos. 

 

Art. 91- A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá 

sobre as alterações na legislação tributária. 

Art. 92- A lei orçamentária anual compreende: 

I. O orçamento fiscal do Executivo e do Legislativo, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações 

mantidas pelo poder público; 

II. O orçamento de investimentos e custeio das empresas em que o Município 

participe, direta ou indiretamente; 

III. O orçamento de seguridade social, abrangendo inclusive, os fundos e 

fundações instituídos ou mantidos pelo Município. 
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§ 1º- O projeto de lei orçamentária demonstrará o efeito entre receita e 

despesa, em caso de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 

financeiros, tributários e creditícios. 

§ 2º- A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão 

da receita e à fixação da despesa, permitidos os créditos suplementares e a 

contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, 

nos termos da lei. 

Art. 93- O Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, 

relatório resumido da execução orçamentária. 

Art. 94- Os planos e programas municipais de execução plurianual ou anual serão 

elaborados em consonância com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias, 

respectivamente, e apreciados pela Câmara Municipal. 

Art. 95- São vedados: 

I. A inclusão de dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da 

despesa, excluindo-se as autorizações para abertura de créditos adicionais 

suplementares e contratações de operações de crédito de qualquer natureza 

e objetivo; 

II. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 

III. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam 

os créditos orçamentários ou adicionais; 

IV. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas 

de capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou 

especiais com finalidade precisa aprovadas pelo Poder Legislativo por 

maioria absoluta; 

V. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada 

a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino e a 

prestação de garantias às operações de créditos por antecipação de receita; 

VI. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 

legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 

VII. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 

categoria de programação para outra, ou órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa; 

VIII. A solicitação e concessão de créditos ilimitados; 
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IX. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos 

orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 

déficit de empresas, fundações e fundos; 

X. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização 

legislativa; 

XI. O lançamento de títulos da dívida pública municipal, 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 quatro meses daquele exercício, caso em que, 

reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do 

exercício financeiro subseqüente. 

§ 3º- A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para 

atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes da guerra, 

comoção interna ou calamidade pública. 

Art. 96- A parcela correspondente ao duodécimo da dotação orçamentária da Câmara 

Municipal, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-á entregue 

até o dia vinte de cada mês. 

Art. 97- A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os 

limites estabelecidos em lei complementar federal. 

Parágrafo Único: A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 

criação de cargos ou alterações 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 às projeções 

de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrente; 

II. Houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

Art. 98- Nos créditos suplementares ou especiais abertos em favor da Câmara, o 

respectivo numerário será posto a disposição desta em parcelas iguais 

correspondentes aos meses de vigência do crédito, sendo a primeira até quinze dias 

após a promulgação da norma autorizaria. 
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Art. 99- O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Prefeito à Câmara até 

trinta de setembro de cada exercício anterior ao que deverá viger, e a Câmara deverá 

remetê-lo ao Prefeito, para sanção até o dia primeiro de dezembro seguinte ao 

recebimento do projeto. 

Parágrafo Único: Aplicam-se aos projetos referidos neste artigo no que não 

contrariarem o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo 

legislativo. 

Art. 100- Os pagamentos devidos pela Fazenda Municipal, em virtude de sentença 

judicial transitada em julgado, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à 

conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 

dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. 

Parágrafo Único: É obrigatória a inclusão, no orçamento do Município, de verba 

necessária ao pagamento dos seus débitos constantes de precatórios judiciários, até o 

dia primeiro de julho, data em que terão atualizados os seus valores, fazendo-se o 

pagamento até o final do exercício seguinte. 

 

SEÇÃO II 

DOS IMPOSTOS 

 

Art. 101-   Compete ao Município, observado o disposto na Constituição Federal, 

instituir os seguintes tributos: 

I. Impostos; 

II. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 

ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou 

postos à disposição do contribuinte; 

III. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;  

IV. Contribuição social, cobrada de seus servidores para custeio, em benefício 

destes, do sistema de previdência e assistência social. 

Parágrafo Único: Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
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Art. 102- O município divulgará, até o último dia do mês subseqüente ao da 

arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos 

recebidos, os valores tributários entregues e a entregar, e a expressão numérica dos 

critérios de rateio. 

Art. 103- É obrigatório e de responsabilidade do órgão competente da Prefeitura 

Municipal a inscrição em dívida ativa dos créditos provenientes dos impostos, taxas, 

contribuição de melhoria e multas de qualquer natureza, decorrentes de infrações à 

legislação tributaria, com prazo de pagamento fixado pela legislação ou por decisão 

proferida em processo regular de fiscalização. 

 

SEÇÃO III 

DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR 

 

Art. 104- É vedado ao Município, sem prejuízo das garantias asseguradas aos 

contribuintes e do disposto no art. 150 da Constituição Federal e na legislação 

complementar específica, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de 

qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

 

SEÇÃO IV 

DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

FEDERAIS E ESTADUAIS 

 

Art. 105- Em relação aos impostos de competência da União, pertencem ao 

Município: 

I. Produto da arrecadação do imposto sobre rendas e proventos de qualquer 

natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

pela administração direta, pelas autarquias e pelas fundações instituídas e 

mantidas pelo Município; 

II. Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no 

Município. 

Art. 106- Em relação aos impostos de competência do Estado, pertencem ao 

Município: 
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I. Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores, licenciados no território municipal; 

II. Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Art. 107- Caberá também ao Município: 

I. A respectiva quota no Fundo de Participação dos Municípios, como 

disposto no art. 159, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal; 

II. A respectiva quota do produto da arrecadação do imposto sobre produtos 

industrializados, como disposto no art. 159, inciso II e § 3º, da Constituição 

Federal; 

III. A respectiva quota do produto da arrecadação do imposto de que trata o 

inciso V do art. 153 da Constituição Federal, nos termos do inciso II do § 

5º do mesmo artigo. 

 

CAPÍTULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

 

Art. 108- A fiscalização contábil, financeira, orçamentária operacional e patrimonial 

da Prefeitura, da Mesa da Câmara Municipal e das suas entidades da administração 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receita será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 

controle externo e pelo sistema de controle interno Municipal, na forma estabelecida 

nesta Lei Orgânica. 

Parágrafo Único: O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

 

SEÇÃO I 

DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO 

 

Art. 109- O Prefeito Municipal encaminhará ao Tribunal de Contas, para registro, o 

orçamento do Município e de suas entidades da administração indireta, até o dia 

quinze de janeiro e as alterações posteriores, até o décimo dia de sua edição, a fim de 

que o Tribunal de Contas faça o acompanhamento da execução orçamentária. 
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Art. 110- O Prefeito e Presidente da Câmara Municipal remeterão ao Tribunal de 

Contas o balancete mensal, até o último dia do mês subseqüente, transcorrido o prazo 

sem que isso ocorra, o Tribunal de Contas dará ciência do fato à Câmara Municipal, 

confirmada a omissão, a Câmara Municipal adotará as providencias legais para 

compelir o faltoso ao cumprimento da obrigação. 

Parágrafo Único: O Prefeito remeterá na mesma data à Câmara Municipal, uma via 

do balancete mensal para que os Vereadores possam acompanhar os atos da 

administração municipal. 

Art. 111- As contas anuais do Município ficarão durante sessenta dias, a partir de 

quinze de fevereiro, à disposição de qualquer contribuinte na Prefeitura e na Câmara 

Municipal, em local de fácil acesso ao público, para exame e apreciação, o qual 

poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei, após o que serão remetidas ao 

Tribunal de Contas do Estado, pelos responsáveis dos respectivos Poderes, no dia 

seguinte ao término do prazo, com o questionamento, se houver, para emissão do 

parecer prévio. 

§ 1º- Durante o prazo descritos no caput deste artigo, em que as contas, 

ficarão à disposição de qualquer cidadão, para exame e apreciação, o qual 

poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

§ 2º- A reclamação apresentada deverá: 

I. Ter a identificação e a qualificação do reclamante; 

II. Ser apresentada em quatro vias no protocolo da Câmara ou da Prefeitura; 

III. Conter elementos e provas nas quais se fundamenta o reclamante. 

§ 3º- As vias da reclamação apresentadas no protocolo da Câmara ou da 

Prefeitura terão a seguinte destinação: 

I. A primeira via deverá ser encaminhada pela Câmara ou Prefeitura ao 

Tribunal de Contas, mediante ofício; 

II. A segunda via deverá ser anexada às contas à disposição do público pelo 

prazo que restar ao exame a apreciação; 

III. A terceira via se constituirá em recibo do reclamante e deverá ser 

autenticada pelo servidor que receber no protocolo; 

IV. A quarta via será arquivada na Câmara ou Prefeitura Municipal. 

§ 4º- A anexação da segunda via, de que trata o inciso II do§ 3º deste 

artigo, independerá do despacho de qualquer autoridade e deverá ser feita 

no prazo de quarenta e oito horas pelo servidor que tenha recebido no 

protocolo da Câmara ou da Prefeitura.  
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§ 5º- Não sendo as contas postas à disposição do contribuinte no prazo 

previsto no artigo anterior, quem tiver conhecimento do fato comunicará ao 

Tribunal de Contas, que mandará averiguar e, se confirmada a ocorrência, 

procederá a tomada de Contas comunicando à Câmara de Vereadores. 

Art. 112- A Câmara somente poderá julgar as contas do Prefeito, após o parecer do 

Tribunal de Contas. 

Art. 113- O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio circunstanciado sobre as 

contas que o Prefeito Municipal deve anualmente prestar, podendo determinar para 

esse fim a realização de inspeções necessárias, observado: 

I. As contas anuais do Prefeito Municipal do ano anterior serão apreciadas 

pelo Tribunal de Contas, dentro do exercício financeiro seguinte; 

II. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o 

Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 

dois terços dos Vereadores, que será tomada, obrigatoriamente, no prazo de 

sessenta dias da devolução pelo Tribunal de contas; 

III. Esgotado o prazo de sessenta dias, sem deliberação da Câmara Municipal, 

as contas com o parecer do Tribunal de Contas serão colocadas na ordem 

do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final; 

IV. Rejeitadas as contas, a Mesa da Câmara remeterá, em quarenta e oito horas 

todo o processo ao Ministério Público, que adotará os procedimentos 

legais. 

Art. 114- O Tribunal de Contas representará ao Prefeito e à Presidência da Câmara, 

sobre irregularidades ou abusos por ele verificados, fixando prazo para as 

providências saneadoras. 

Art. 115- As contas relativas a subvenções, financiamentos, empréstimos, auxílios e 

convênios, recebidos do Estado ou por seu intermédio, serão prestados em separado, 

diretamente ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo de trinta dias da data do 

término da vigência. 

Parágrafo Único: As contas relativas a convênios de transferência voluntária de 

recursos do Estado serão prestadas, pela convenente, ao órgão ou entidade 

concedente, no prazo máximo de 30 dias, devendo este encaminhá-las ao Tribunal de 

Contas no prazo de 60 dias, contados do término das respectivas vigências. 

Art. 116- As receitas e as despesas orçamentárias serão movimentadas através de 

caixa única, regularmente instituída. 
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Parágrafo Único: A Câmara Municipal deverá ter a sua própria tesouraria, por onde 

movimentará os recursos que lhe forem liberados. 

Art. 117- As disponibilidades de caixa do Município e de suas entidades de 

administração indireta, inclusive dos fundos especiais e fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público Municipal, serão depositadas em instituições financeiras 

oficiais. 

Parágrafo Único: As arrecadações das receitas próprias do Município e de suas 

entidades de administração indireta poderão ser feitas através da rede bancária 

privada, mediante convênio. 

Art. 118- A contabilidade do Município obedecerá, na organização do seu sistema 

administrativo e informativo e nos seus procedimentos, aos princípios fundamentais 

de contabilidade e às normas estabelecidas na legislação pertinente. 

Art. 119- Até sessenta dias após o início da sessão legislativa de cada ano, o Prefeito 

Municipal encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão equivalente as 

contas do Município que se comporão de: 

I. Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras da administração 

direta e indireta, inclusive dos fundos especiais e das fundações instituídos 

e mantidos pelo Poder Público; 

II. Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas dos 

órgãos da Administração direta com as dos fundos especiais, das fundações 

e das autarquias instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal; 

III. Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas das 

empresas municipais; 

IV. Notas explicativas às demonstrações de que trata este artigo; 

V. Relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos municipais no 

exercício demonstrado. 

Art. 120- São sujeitos à tomada ou à prestação de contas os agentes da 

Administração Municipal responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados 

à Fazenda Pública Municipal. 

 

SEÇÃO II 

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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Art. 121- Os poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada sistema 

de Controle Interno devidamente articulado, multidisciplinar e integrado, nos termos 

da Constituição da República e das normativas e orientações específicas, sob a gestão 

do Controlador Interno do Município, garantindo os instrumentos necessários e 

indispensáveis ao desempenho das suas funções. 

§ 1º- O órgão central de Controle Interno deverá: 

I - Estrutura adequada, devidamente informatizada e com programas modernos 

de gestão, capaz de também proporcionar meios para produção e emissão 

de relatórios gerenciais padronizados, periodicamente, de todos os órgãos 

que movimentam recursos orçamentários; 

II - Conter número suficiente de servidores com necessária qualificação técnica 

para assegurar a eficiência, eficácia e efetividade de atuação; 

III - Gozar de independência administrativa e gerencial, permitindo que sua 

atuação seja livre da influência de quaisquer gestores, cujos atos serão por 

ele avaliados. 

§ 2º- O acesso à consulta ao sistema informatizado, incluindo os relatórios 

de que trata o inciso I do § 1º, deverá ser disponibilizado para 

acompanhamento e fiscalização do Poder Legislativo.  

§ 3º- A violação ao disposto no inciso III do § 1º imputará à autoridade 

diretamente envolvida as penalidades legais aplicáveis. 

§ 4º- O controle interno terá a finalidade de: 

 IV – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; 

 V – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e 

eficiência, gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração municipal, com a aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

 III – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

§ 5°- Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 

Contas do Estado, ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal, sob 

pena de responsabilidade solidária. 

§ 6°- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas do estado. 
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TÍTULO V 

DA ORDEM SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 122-. A Ordem Social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o 

bem-estar e a justiça social. 

 

CAPÍTULO II 

DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

SEÇAO I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

 

Art. 123- A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, assegurada mediante políticas sócio-

econômicas, ambientais e assistenciais, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social. 

§ 1º- O Município é responsável solidariamente com os Poderes Públicos 

para organizar a seguridade social, em seu território, de acordo com os 

objetivos estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e 

nesta Lei Orgânica. 

§ 2º- A seguridade social será financiada nos termos da Constituição 

Federal. 

 

SEÇAO II 

DA SAÚDE E DO SANEAMENTO BÁSICO 
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Art. 124- A saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder Público, 

assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco 

de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 1º- Entende-se como saúde a resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 

lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. 

§ 2º- As ações de saneamento básico são consideradas como inseridas no 

tratamento preventivo da saúde. 

Art. 125- As ações e serviços de saúde do Município são de natureza pública, 

cabendo aos poderes públicos disporem nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização, e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, através de 

serviços públicos, e, supletivamente, através de serviços de terceiros, contratados ou 

conveniados com estes. 

Parágrafo Único: É vedado ao Município cobrar do usuário pela prestação de 

serviço de assistência à saúde, mantido pelo Poder Público ou contratados com 

terceiros. 

Art. 126- As ações e os serviços de saúde realizados no Município integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada, constituindo-se em Sistema Único de Saúde no 

âmbito do Município, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I. Comando único exercido pela Secretaria Municipal da Saúde ou 

equivalente; 

II. Integralidade na prestação das ações de saúde; 

III. Organização de distritos sanitários com alocação de recursos técnicos e 

práticas de saúde adequadas à realidade epidemiológica local; 

IV. Participação em nível de decisão de entidades representativas dos usuários, 

dos trabalhadores de saúde e dos representantes governamentais na 

formulação, gestão e controle da política municipal e das ações de saúde 

através do Conselho Municipal;  

V. Direito do cidadão de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos 

pertinentes a promoção, proteção e recuperação de sua saúde e da 

coletividade. 

Parágrafo Único: Os limites dos distritos sanitários referidos no inciso III constarão 

do Plano Diretor de Saúde e serão fixados segundo os seguintes critérios: 

I. Área geográfica de abrangência; 
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II. A descrição de clientela; 

III. Resolutividade dos serviços à disposição da população. 

Art. 127- O Prefeito convocará anualmente o Conselho Municipal de Saúde para 

avaliar a situação do Município, com ampla participação da sociedade, e fixar as 

diretrizes gerais da política de saúde do município. 

Art. 128- A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho 

Municipal de Saúde que será criado pelo Executivo e regido por Regimento Interno. 

Art. 129- São atribuições do Município, no âmbito do Sistema único de Saúde: 

I. Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de 

saúde; 

II. Planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do 

SUS, em articulação com a sua direção estadual; 

III. Gerir, executar e controlar e avaliar as ações referentes as condições e aos 

ambientes de trabalho; 

IV. Executar serviços de: 

a) vigilância epidemiológica; 

b) vigilância sanitária; 

c) alimentação e nutrição. 

V. Planejar e executar a política de saneamento básico; 

VI. Executar a política de insumos e equipamentos para a saúde; 

VII. Fiscalizar as agressões ao meio-ambiente que tenham repercussão sobre a 

saúde humana e atuar junto aos órgãos estaduais e federais competentes 

para controlá-las; 

VIII. Celebrar consórcios intermunicipais para formação de sistemas de saúde 

adequados, quando houver indicação técnica e consenso das partes; 

IX. Criar um programa de prevenção às deficiências físicas, mentais e 

sensoriais; 

X. Gerir laboratórios públicos de saúde; 

XI. Avaliar e controlar a execução de convênios e contratos celebrados pelo 

Município, com entidades privadas prestadoras de serviço de saúde; 

XII. Autorizar a instalação de serviço privado de saúde e fiscalizar-lhes o 

funcionamento. 
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§ 1º- O Município, como gestor local do Sistema Único de Saúde, poderá 

admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, 

por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e 

complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

§ 2º- O regime jurídico e a regulamentação das atividades de agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias será o disposto 

em lei federal. 

Art. 130- O Sistema único de Saúde no âmbito do Município será financiado com 

recursos do orçamento do Município, do Estado, da União e da Seguridade Social, 

além de outras fontes. 

§ 1º- Os recursos destinados a ações e aos serviços de saúde no Município 

constituirão o Fundo Municipal de Saúde, conforme dispuser a lei. 

§ 2º- É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções as instituições privadas com fins lucrativos. 

Art. 131- As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

Art. 132- Os sistemas e serviços de saúde, privativos de funcionários da 

administração direta e indireta deverão ser financiados pelo seu usuário, sendo 

vedada a transferência de recursos públicos ou qualquer tipo de incentivo fiscal direto 

ou indireto para os mesmos. 

Art. 133- O Município deve proteger a saúde da criança e a maternidade, através da 

assistência especializada e integral. 

§ 1º- É assegurado o mais amplo atendimento ao adolescente, ao adulto, ao 

idoso e às pessoas com deficiência como também aos portadores de 

mobilidade reduzida. 

§ 2º- O Município atuará na assistência a pessoas com deficiência como 

também aos portadores de mobilidade reduzida, diretamente, ou por 

intermédio de convênio com entidades filantrópicas especializadas. 

§ 3º- O Município assegurará aos idosos, aos deficientes e aos portadores 

de mobilidade reduzida a integração com a comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem estar, garantindo o acesso aos serviços e programas 

culturais, educativos e recreativos por meio: 

I. Da precedência no atendimento nas repartições públicas e privadas; 
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II. Da não aprovação de plantas de construções destinadas ao atendimento ao 

público em que barreiras arquitetônicas dificultem a sua utilização. 

Art. 134- O Poder Público Municipal, através do SUS deverá viabilizar a assistência 

médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica de boa qualidade e a construção de 

centros de saúde em números suficientes para atender a demanda da população, com 

prioridade para a periferia. 

Art. 135- O município, em consonância com a sua política urbana e segundo o 

disposto em seu plano diretor, deverá promover programas de saneamento básico, 

destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os 

níveis de saúde da população. 

Parágrafo Único: A ação do Município deverá orientar-se para: 

I. Ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de 

serviços de saneamento básico; 

II. Executar programas de saneamento em áreas pobres, atendendo a 

população de baixa renda com soluções adequadas e de baixo custo para 

abastecimento de água e esgoto sanitário; 

III. Executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de 

participação das comunidades na solução de seus problemas de 

saneamento. 

Art. 136- Será elaborado programa anual de saneamento básico que será de 

responsabilidade do Poder Público Municipal, com auxílio do Estado e da União, 

fiscalizado pelas entidades diretamente ligadas à saúde e saneamento. 

Art. 137- O Município se incumbe de promover e executar programas e garantir 

condições de saneamento básico, assegurando-se sempre um nível compatível com a 

dignidade da pessoa humana. 

Art. 138- Será assegurada anualmente, dotação orçamentária para solução de 

problemas decorrente da falta do saneamento básico.  

Parágrafo Único: Todos os bairros e distritos devem possuir infra estrutura básica 

que permita a melhoria das condições de vida da população conforme legislação 

municipal. 

 

SEÇAO III 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Art. 139- A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II. O amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

III. Garantir a todo cidadão o acesso ao mercado de trabalho; 

IV. Assegurar o exercício dos direitos da mulher, através de programas sociais 

voltados para as suas necessidades específicas, nas várias etapas evolutivas; 

V. Prestar assistência aos diversos segmentos excluídos do processo de 

desenvolvimento sócio econômico; 

VI. Habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária; 

VII. Ao trabalhador adolescente deve ser assegurado os seguintes direitos 

especiais: 

a) acesso à escola em turno compatível com seus interesses, atendidas as 

peculiaridades locais; 

b) horário especial de trabalho, compatível com a freqüência à escola. 

VIII. A garantia acesso de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei. 

Parágrafo Único: A criança e ao adolescente têm prioridade absoluta para crescerem 

sadios, em liberdade e dignidade e não poderão sofrer exploração, fome, violência ou 

maus tratos. 

Art. 139- O Município, dentro de suas possibilidades, assegurará às pessoas 

portadoras de qualquer deficiência, instrumento para inserção na vida econômica e 

social e para desenvolvimento de suas potencialidades, especialmente: 

I. O direito à assistência desde o nascimento, à educação de primeiro grau, 

gratuita e sem limites de idade; 

II. O direito a habilitação e reabilitação com todos os equipamentos 

necessários; 

III. Garantia de formação de recursos humanos, em todos os níveis, 

especializados no tratamento, na assistência e na educação dos portadores 

de deficiência; 
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IV. Garantia do direito à informação e à comunicação, considerando-se as 

adaptações necessárias; 

V. Criação de programas de prevenção e atendimento especializados aos 

portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a de 

integração social do adolescente portador de deficiência mediante 

treinamento para o trabalho e a fiscalização do acesso aos bens e serviços 

coletivos, com eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

§ 1º- Só se dará permissão para construção de obras públicas ou 

particulares de freqüência pública e logradouros públicos quando as 

mesmas possuírem condições de pleno acesso em todas as suas 

dependências para os portadores de deficiência física, assegurando essas 

mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa 

natureza já construídos. 

§ 2º- Quanto à permissão para a entrada em circulação de novos ônibus, 

apenas será dada quando estes estiverem adaptados para o livre acesso e 

circulação das pessoas de deficiência física motora. 

Art. 140- O Município e o Estado prestarão, em regime de convênios, apoio técnico-

financeiro a todas as entidades beneficentes e de assistência que executarem 

programas sócio-educativos destinados as crianças e aos adolescentes carentes, na 

forma da lei. 

Art. 141- A lei disporá sobre os Conselhos Municipais de Defesa e Proteção da 

Criança e do Adolescente, do Idoso e do Deficiente, que serão regidos por Regimento 

Interno. 

 

SUBSEÇÃO I 

DA FAMÍLIA, DA MULHER, DA CRIANÇA,  

DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 

 

Art. 142- A família, base da sociedade tem especial proteção do Município, na forma 

da Constituição Federal e da Estadual.  

§ 1º- Cabe ao Município executar programas de planejamento familiar, nos 

termos da Constituição Federal. 

§ 2º- O planejamento familiar será baseado em métodos que respeitem a 

fisiologia e a psicologia humana, e a liberdade de escolha do casal, cabendo 
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ao Município divulgá-los expondo suas vantagens, desvantagens ou 

limitações. 

Art. 143- O Conselho Municipal da Mulher, a ser instituído por lei, é órgão de 

assessoramento, com o objetivo de promover e zelar pelos direitos da mulher, 

propondo estudos, projetos, programas e iniciativas que visem a eliminar a 

discriminação contra a mulher em todos os aspectos, em integração com os demais 

órgãos do Governo. 

Art. 144- A família, a sociedade e o Município têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo-lhes o bem-estar e 

o direito à vida digna. 

Art. 145- O Município incentivará as entidades particulares sem fins lucrativos, 

atuantes na política do bem-estar da criança, do adolescente, da pessoa portadora de 

excepcionalidade e do idoso, e devidamente registradas nos órgãos competentes, 

subvencionando-as com auxílio financeiro e amparo técnico, na forma da lei. 

Art. 146- Os programas de amparo aos idosos e deficientes serão executados, 

preferencialmente, em seus lares. 

 

CAPÍTULO III 

DA AÇAO CULTURAL 

 

SEÇAO I 

DA EDUCAÇAO 

 

Art. 147- Cabe ao Município, em conjunto com o Poder Público Estadual e Federal, 

assegurar o ensino público, gratuito em todos os níveis, laico e acessível a todos sem 

nenhum tipo de discriminação por motivos econômicos, ideológicos, culturais, 

sociais, religiosos e de cor. 

Art. 148- O Município manterá: 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria; 

II. Atendimento educacional especializado ao portador de deficiência física e 

mental; 
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III. Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade; 

IV. Ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

V. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 

§ 1º- O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º- O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

Art. 149- Ao Município compete, anualmente, recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

freqüência à escola. 

Parágrafo Único: Serão recenseados, também, educandos portadores de deficiência, 

encaminhando-os para avaliação diagnóstica e atendimento especial. 

Art. 150- O Município zelará, por todos os meios ao seu alcance pela permanência 

do educando na escola. 

Art. 151- Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do Município e 

valorização de sua cultura e patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. 

Parágrafo Único: Na elaboração dos currículos a que aduz o caput serão respeitados 

os conteúdos mínimos estabelecidas em nível nacional. 

Art. 152- O Município aplicará, anualmente, no mínimo, vinte e cinco por cento da 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º- Os recursos devem voltar-se para garantir a plena satisfação da 

demanda de vagas em sua própria rede de ensino. 

§ 2º- Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 

ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

definidas em lei, que: 

I. Comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes 

financeiros em educação; 

II. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento 

de suas atividades. 
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§ 3º- Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 

estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da 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 Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão 

de sua rede na localidade. 

§ 4º- As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 

apoio financeiro do Poder Público. 

§ 5º- A parcela da arrecadação de impostos transferida ao Município, ou 

pelo Estado ao Município, não é considerada, para efeito do cálculo 

previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 

Art. 153- É facultada ao Município a criação e/ou ampliação do número de escolas 

de tempo integral com áreas de esporte, lazer e estudo, que desenvolvam a 

criatividade das crianças. 

Parágrafo Único: A implementação de escolas de tempo integral deve priorizar 

inicialmente, os setores da população de baixa renda estendendo-se progressivamente 

a toda rede municipal. 

Art. 154- É assegurada a participação dos professores, funcionários, estudantes e pais 

de alunos na gestão democrática das escolas através de eleição para a escolha da 

direção das mesmas e na elaboração de seus Regimentos Escolares. 

§ 1º- Será organizado o Conselho da Escola, de caráter consultivo e 

deliberativo. 

§ 2º- O Conselho funcionará como auxiliar da direção.  

Art. 155- Na rede Municipal de ensino será assegurada às escolas, autonomia 

administrativa, financeira, patrimonial, didático-pedagógica-científica e a existência 

de mecanismos democráticos que permitam o controle dos recursos destinados às 

mesmas, de suas despesas. 

Art. 156- Será assegurada aposentadoria com proventos integrais, para os 

trabalhadores na educação, após trinta e cinco anos, ao homem e trinta anos à mulher. 

Art. 157- O Conselho Municipal de Educação e Cultura é órgão normativo e 

consultivo, de caráter permanente. 

Art. 158- As instituições de ensino públicas e privadas dos sistemas de ensino do 

Município contarão com bibliotecas, nos termos da Lei federal 12.244/2010.  
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§ 1º- Para os fins do disposto no caput, considera-se biblioteca escolar a 

coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em 

qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.   

§ 2º- Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um 

título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino 

determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como 

divulgar orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento 

das bibliotecas escolares.  

§ 2º- Os sistemas de ensino do Município deverão desenvolver esforços 

progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos 

termos previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, 

respeitada a profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 4.084, de 

30 de junho de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998. 

Art. 159- O município deverá estabelecer e implantar políticas de: 

I. Educação para segurança no trânsito em articulação com o Estado; 

II. Instrução com vistas para os problemas de saúde e preservação do meio 

ambiente. 

Art. 160- O Município em conjunto com o Estado, União e órgãos afins, deverá 

prever e ampliar recursos para aquisição de equipamentos de uso pessoal do 

educando deficiente. 

Art. 161- O Poder Público Municipal dará total apoio as instituições privadas 

interessadas a investir na educação especial e reabilitação profissional.   

 

SEÇAO II 

DA CULTURA 

 

Art. 162- O Município no exercício de sua competência: 

I. Apoiará as manifestações da cultura local; 

II. Protegerá por todos os meios ao seu alcance, obras, objetos, documentos e 

imóveis de valor histórico, artístico, cultural e paisagístico.  

Art. 163- Ficam isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano os 

imóveis tombados pelo Município em razão de suas características históricas, 

artísticas, culturais e paisagísticas. 

Art. 164- Constituem direitos culturais garantidos pelo Município; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4084.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4084.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9674.htm
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I. Liberdade de criação, expressão e produção artística, sendo vedada toda e 

qualquer forma de censura; 

II. Amplo acesso a todas as formas de expressões culturais, das populares às 

eruditas e das regionais às universais; 

III. O reconhecimento, a afirmação e a garantia da pluralidade cultural, 

destacando-se as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras e as de outros grupos participantes do processo cultural 

municipal, estadual e nacional; 

IV. O acesso à educação artística, histórica e ambiental e ao desenvolvimento 

da criatividade em todos os níveis de ensino; 

V. O apoio e incentivo à produção, difusão e circulação dos bens culturais. 

Art. 165- A política cultural facilitará o acesso da população à produção, à 

distribuição e ao consumo de bens culturais, garantindo: 

I. O estímulo às produções culturais, apoiando a livre criação de todo 

indivíduo; 

II. A atualização democrática dos meios de comunicação, através de: 

a) programação das emissoras locais voltadas para a promoção da cultura 

regional; 

b) regionalização, principalmente da produção artística, conforme percentuais 

estabelecidos em Lei Federal. 

III. A promoção da ação cultural descentralizadas viabilizando os meios para a 

dinamização e condução, pelas comunidades, das manifestações culturais. 

Art. 166- O Conselho Municipal de Educação e Cultura, na forma da Lei: 

I. Estabelecerá diretrizes e prioridades para o desenvolvimento cultural do 

Município; 

II. Deliberará sobre projetos culturais e aplicação de recursos; 

III. Emitirá pareceres técnico-culturais e aplicação, inclusive sobre as 

implicações culturais de planos sócio-econômicos. 

Art. 167- Constitui patrimônio cultural do Município os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadoras de referência à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos 

quais se incluem: 

I. As formas de expressão; 
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II. Os modos de criar, fazer e viver; 

III. As criações artísticas, culturais, científicas e tecnológicas; 

IV. As obras, objetos, documentos, edificações e espaço destinado às 

manifestações artístico-culturais; 

V. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

espeleológico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Art. 168- Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. 

Art. 169- Cabe à Administração Pública, na forma da Lei, a gestão da documentação 

sob a guarda do Município e as providências para franquear sua consulta a quantos 

dela necessitarem. 

Parágrafo Único: Os acervos particulares recolhidos por instituições públicas, 

através de doação, sofrerão limites ao seu acesso, respeitando a temporalidade 

estabelecida pelo doador. 

Art. 170- É assegurada a participação dos professores, funcionários, estudantes e pais 

de alunos na gestão democrática das escolas através de eleição para a escolha da 

direção das mesmas e na elaboração de seus Regimentos Escolares. 

Os proprietários de bens de qualquer natureza tombados pelo Município receberão 

incentivos para a sua preservação. 

Parágrafo Único: Na compra ou locação de imóveis, os Poderes Públicos darão 

preferência a imóveis tombados. 

Art. 171- O Município manterá atualizado o cadastro do patrimônio histórico e o 

acervo cultural, público e privado, sob a orientação técnica do Conselho Municipal de 

Educação e Cultura. 

Parágrafo Único: Os planos diretores municipais disporão, necessariamente, sobre a 

proteção do patrimônio histórico e cultural. 

Art. 172- O Município, reconhecendo que a comunicação é um bem cultural e um 

direito inalienável de todo o cidadão, incentivará: 

I. O pluralismo e a multiplicidade das fontes de informação; 

II. O acesso dos profissionais de comunicação às fontes de informação; 

III. O acesso de todo cidadão ou grupo social a técnicas de produção e de 

transmissão de mensagens; 

IV. O acesso de todo cidadão ou grupo social às mensagens que circulem no 

meio social; 
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V. A participação da sociedade, através de suas entidades representativas, na 

definição das políticas de comunicação; 

VI. O surgimento de emissoras de radiodifusão de baixa potência, gerada por 

entidades educacionais, culturais e que representem a sociedade civil.  

Art. 173- O Município instituirá e manterá programas de incentivo à leitura, à 

pesquisa científica, a manifestações culturais e artísticas, de promoção de eventos 

culturais, feiras científicas e de divulgação da cultura local, dos seus vários grupos 

étnicos, todos voltados ao incremento da cultura popular. 

 

SEÇAO III 

DO DESPORTO, DO LAZER E DO TURISMO 

 

Art. 174- É dever do Município fomentar práticas desportivas, formais e não formais, 

como direito de cada um, observados: 

I. A autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto a 

sua organização e funcionamento; 

II. A destinação de recursos humanos, financeiros e materiais para a promoção 

do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto 

rendimento; 

III. O tratamento diferenciado para o desporto não-profissional e profissional. 

Art. 175- A ação do Poder Público Municipal e a destinação de recursos para o setor 

dará prioridade: 

I. Ao esporte amador e educacional; 

II. Ao lazer popular; 

III. A criação e a manutenção de instalações esportivas e recreativas nos 

programas e projetos de urbanização, moradia popular e nas unidades 

educacionais, exigindo igual participação da iniciativa privada. 

§ 1º- Caberá ao Município, juntamente com o Estado, estabelecer e 

desenvolver planos e programas de construção e manutenção de 

equipamentos esportivos comunitários e escolares com alternativa de 

utilização para os portadores de deficiências; 

§ 2º- A destinação de recursos para o desporto profissional dar-se-á por 

meio de lei municipal específica. 
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Art. 176- A promoção, o apoio e o incentivo aos esportes e ao lazer serão garantidos 

mediante: 

I. O incentivo e a pesquisa no campo da educação física e do lazer social; 

II. Programas de construção, preservação e manutenção de áreas para a prática 

esportiva e o lazer comunitário; 

III. Provimento, por profissionais habilitados na área específica, dos cargos 

atinentes à educação física e ao esporte, tanto nas instituições públicas 

como nas privadas. 

Art. 177- O Poder Público garantirá aos portadores de deficiência, o atendimento 

especializado para a prática desportiva, sobretudo no âmbito escolar. 

Art. 178- A destinação de recursos para o desporto profissional dar-se-á por meio de 

lei específica. 

Art. 179- O Poder Público desenvolverá programa específico destinado a incentivar o 

turismo no Município, especialmente por meio de divulgação de informações sobre a 

atividade de turismo, com vistas a conscientizar a população da importância do 

desenvolvimento do setor no Município. 

Parágrafo Único: O Município concederá, por lei, incentivos fiscais às instituições 

privadas que notoriamente contribuam para o desenvolvimento do turismo local 

sustentável e do ecoturismo. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS RECURSOS NATURAIS 

 

SEÇÃO I 

DO MEIO AMBIENTE 

 

Art. 180- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se a 

municipalidade e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações. 

Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Município: 

I. Zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos naturais de modo a 

assegurar-lhe a perpetuação e a minimizar o impacto ambiental;  
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II. Instituir a política municipal de saneamento básico e recursos hídricos; 

III. Exigir, para instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade, garantida a participação da 

comunidade mediante audiências públicas e de seus representantes em 

todas as fases; 

IV. Combater a poluição e a erosão fiscalizando as atividades degradadoras; 

V. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VI. Estimular e promover a recomposição da cobertura vegetal nativa em áreas 

degradadas, objetivando a consecução de índices mínimos necessários à 

manutenção do equilíbrio ecológico; 

VII. Proteger a fauna e a flora, assegurando a diversidade das espécies e dos 

ecossistemas, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 

sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou submetem os 

animais à crueldade; 

VIII. Controlar e regulamentar, no que couber, 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; 

IX. Vincular a participação em licitação, acesso a benefícios fiscais e linhas de 

crédito oficiais, ao cumprimento da legislação ambiental, certificado pelo 

órgão competente; 

X. Definir, criar e manter, na forma da lei, áreas necessárias à proteção das 

cavidades naturais, sítios arqueológicos, paisagens naturais notáveis, outros 

bens de valor histórico, turístico, científico e cultural; 

XI. Definir espaços territoriais e seus componentes, a serem especialmente 

projetados pela criação de unidades de conservação ambiental e 

tombamento dos bens de valor cultural; 

XII. Promover e fomentar atividades que visem desenvolver técnicas e 

pesquisas objetivando o desenvolvimento científico de espécies nativas. 

Art. 181- As condutas e as atividades lesivas ao meio-ambiente sujeitarão os 

infratores a sanções administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas 

no caso de continuidade de infração ou reincidência, incluídas a redução de atividade 

e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores de repararem os danos 

causados. 
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Art. 182- As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exercem 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar 

danos ambientais, são obrigadas a: 

I. Providenciar a coleta e tratamento dos resíduos e poluentes por elas 

gerados; 

II. Auto-monitorar suas atividades de acordo com o requerido pelo órgão 

ambiental competente, sob pena de suspensão do licenciamento. 

Parágrafo único. Lei Municipal estabelecerá os critérios e 

diretrizes objetivando regulamentar este artigo. 

Art. 183- O Município poderá consorciar-se com outros municípios, objetivando a 

solução de problemas comuns relativos ao saneamento básico e a preservação dos 

recursos hídricos. 

Art. 184- O Município conjuntamente com o Estado exercerá o poder de polícia com 

reciprocidade de informações e colaboração efetiva, impedindo toda atividade que 

possa degradar o meio ambiente. 

Art. 185- São indisponíveis as terras públicas patrimoniais ou devolutas, necessárias 

à proteção dos ecossistemas naturais devendo ter destinação exclusiva para esse fim. 

 

SEÇÃO II 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Art. 186- A Administração Pública manterá atualizado Plano Municipal de Recursos 

Hídricos e instituirá, por lei, sistema de gestão dos recursos financeiros e mecanismos 

institucionais necessários para garantir: 

I. A utilização racional e armazenamento das águas, superficiais e 

subterrâneas; 

II. O aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio das respectivas 

obras; 

III. A proteção das águas contra os regimes que possam comprometer o seu 

uso, atual ou futuro; 

IV. A defesa contra eventos críticos, que oferecerem riscos à saúde, à 

segurança pública e prejuízos econômicos ou sociais. 

Art. 187- A gestão dos recursos hídricos deverá: 
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I. Propiciar o uso múltiplo das águas e reduzir seus efeitos adversos; 

II. Ser descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais 

recursos naturais; 

III. Adotar a bacia hidrográfica como fonte potencial de abastecimento e 

considerar o ciclo hidrológico, em todas as suas fases. 

Art. 188- As diretrizes da Política Municipal de Recursos hídricos serão 

estabelecidas por lei. 

Art. 189- O Município celebrará convênios com o Estado para a gestão, por estes, 

das águas de interesse exclusivamente local, condicionada as políticas e diretrizes 

estabelecidas em nível de planos estaduais de bacias hidrográficas, em cuja 

elaboração participará a municipalidade. 

Art. 190- No aproveitamento das águas superficiais e subterrâneas será considerado 

prioritário o abastecimento das populações. 

Art. 191- A vegetação das áreas marginais dos cursos d´água, nascentes, margens de 

lago e topo de morro, numa extensão definida em lei, respeitada a legislação federal é 

considerada de preservação permanente, sendo obrigatória a recomposição onde for 

necessário.  

§ 1º- É proibido o desmatamento, a descaracterização e qualquer outro tipo 

de degradação ao meio ambiente na porção constante no caput deste artigo. 

§ 2º- Os infratores promoverão a devida recuperação, através dos critérios e 

métodos definidos em lei, sem prejuízo da reparação dos danos, 

eventualmente causados. 

Art. 192- Constarão do Plano Diretor disposições relativas ao uso, à proteção e ao 

controle dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, no sentido: 

I. De serem obrigatórias a conservação e proteção das águas, de áreas de 

preservação para abastecimento das populações, inclusive através de 

implantação de matas ciliares; 

II. De fazer o zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a edificações 

em área sujeitas a inundações freqüentes, e evitar maior velocidade de 

escoamento a montante por retenção superficial para evitar inundações; 

III. Da implantação de sistemas de alerta e defesa civil para garantir a 

segurança e a saúde pública, quando de eventos hidrológicos indesejáveis; 

IV. Da implantação dos programas permanentes visando à racionalização do 

uso das águas para abastecimento público e industrial e para irrigação. 
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Art. 193- O Município e o Estado estabelecerão programas conjuntos, visando ao 

tratamento de despejos urbanos e industriais e de resíduos sólidos, de proteção e de 

utilização racional das águas, assim como de combate às inundações e a erosão. 

Art. 194- As empresas que utilizarem recursos hídricos ficam obrigadas a restaurar e 

a manter numa faixa marginal de cem metros dos reservatórios, os ecossistemas 

naturais. 

Art. 195- O Município prestará orientação e assistência sanitária às localidades 

desprovidas de sistema público de saneamento básico e à população rural, 

incentivando e disciplinando a construção de poços e fossas tecnicamente 

apropriados e instituindo programas de saneamento. 

Art. 196- O Município cuidará para que haja cooperação de associações 

representativas e participação de entidades comunitárias no estudo, encaminhamento, 

e na solução dos problemas, planos e programas municipais sobre recursos hídricos, 

que lhes sejam concorrentes. 

   

TÍTULO VI 

DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTOS 

 

CAPÍTULO I 

DA POLITICA URBANA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 197- A Política de Desenvolvimento, executada pelo Poder Público Municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, atenderá ao Plano de Desenvolvimento das 

Funções Sociais da Cidade e ao bem-estar de seus habitantes. 

§ 1º- Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, 

entre outros, os seguintes instrumentos: 

I. Órgãos colegiados de política urbana, em nível municipal; 

II. Debates, audiências e consultas públicas; 

III. Conferências sobre assuntos de interesse urbano municipal. 
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§ 2º- O Município buscará, por todos os meios ao seu alcance, a 

cooperação de entidades e associações representativas da comunidade no 

planejamento municipal. 

Art. 198- No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento 

urbano, o Município assegurará: 

I. Política de uso e ocupação de solo que garanta: 

a) Controle de expansão urbana; 

b) controle dos vazios urbanos; 

c) manutenção de características do ambiente natural; 

d) estudos permanentes do meio ambiente urbano, objetivando o 

monitoramento da qualidade de vida urbana. 

II. Organização das vilas e sedes distritais; 

III. A urbanização, a regularização fundiária e o atendimento aos problemas de 

áreas ocupadas por população de baixa renda; 

IV. Criação de áreas de especial interesse social, ambiental, turístico ou de 

utilização pública; 

V. Participação de entidades comunitárias na elaboração de planos, programas 

e projetos e no encaminhamento de soluções para os problemas urbanos; 

VI. Eliminação de obstáculos arquitetônicos as pessoas portadoras de 

deficiência física; 

VII. Adequação e ordenação territorial, incluindo a integração das atividades 

urbanas e rurais; 

VIII. Integração, racionalização e otimização da infra estrutura urbano-regional 

básica; 

IX. Melhoria de qualidade de vida da população. 

Art. 199- A política urbana consubstanciando as funções sociais da cidade visará o 

acesso de todo o cidadão à moradia, ao transporte público, ao saneamento, à energia 

elétrica, à iluminação pública, à comunicação, à educação, à saúde, ao lazer, ao 

abastecimento e à segurança, assim como a preservação do patrimônio ambiental e 

cultural.  

Art. 200- Para assegurar as funções especiais da cidade e da propriedade, o Poder 

Público poderá utilizar os seguintes instrumentos: 

I. Tributários e financeiros: 
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a) imposto predial e territorial urbano progressivo e diferenciado por zonas ou 

outros critérios de ocupação e uso do solo; 

b) taxas e tarifas diferenciadas por zonas segundo os serviços públicos 

oferecidos; 

c) contribuição de melhoria;  

d) incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 

II. Institutos jurídicos, tais como: 

a) discriminação de terras públicas; 

b) desapropriação, na forma da Constituição Federal; 

c) parcelamento ou edificação compulsórios; 

d) servidão administrativa; 

e) restrição administrativa; 

f) tombamento de imóveis e/ou áreas de preservação; 

g) declaração de áreas de preservação ou proteção ambiental; 

h) cessão ou concessão de uso. 

§ 1º- As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão 

prioritariamente destinadas a assentamentos urbanos de população de baixa 

renda, obedecendo as diretrizes fixadas pelo Plano Diretor. 

§ 2º- O imposto progressivo, a contribuição de melhoria e a edificação 

compulsória não poderão incidir sobre terreno de até duzentos e cinqüenta 

metros quadrados, destinado à moradia do proprietário que não tenha outro 

imóvel. 

Art. 201- No processo de uso e ocupação do território municipal serão reconhecidos 

os caminhos e servidões como logradouros de uso da população. 

Art. 202- O Município deverá instituir um Plano Diretor, através de lei, que será o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, bem como 

expressará as exigências de ordenação da cidade.  

§ 1º- O Plano Diretor é parte integrante de um processo contínuo de 

planejamento a ser conduzido pelo Município, abrangendo a totalidade do 

território do Município e contendo diretrizes de uso e ocupação do solo, 

zoneamento, índices urbanísticos, áreas de interesse especial e social, 

diretrizes econômico-financeiras e administrativas, nos termos da lei. 
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§ 2º- É atribuição exclusiva do Município, através de seu órgão técnico, a 

elaboração do Plano Diretor e a condução de sua posterior implantação. 

§ 3º- É garantida a participação popular através de entidades 

representativas da comunidade nas fases de elaboração e implementação do 

Plano Diretor, no Conselho Municipal Deliberativo, a ser definido em lei, 

inclusive por meio da iniciativa popular de projetos de lei. 

Art. 203- Com a finalidade de serem beneficiários da Tarifa Social de Energia 

Elétrica de que trata a Lei federal 12.212, de 20 de janeiro de 2010, os moradores de 

baixa renda em áreas de ocupação não regular, em habitações multifamiliares 

regulares e irregulares, ou em empreendimentos habitacionais de interesse social, 

caracterizados como tal pelo governo municipal, poderão solicitar à prefeitura o 

cadastramento das suas famílias no CadÚnico, desde que atendam a uma das 

condições estabelecidas no art. 2o daquela Lei.  

§ 1º- Caso a prefeitura não efetue o cadastramento no prazo de 90 

(noventa) dias, após a data em que foi solicitado, os moradores poderão 

pedir ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome as 

providências cabíveis, de acordo com o termo de adesão ao CadÚnico 

firmado pelo Município. 

§ 2º- O setor competente da Prefeitura Municipal divulgará a necessidade 

de adesão ao cadastro único, de forma a possibilitar aos moradores que se 

enquadrem nas determinações da Lei 12.212/2010, os benefícios a que 

dispõem a Lei. 

 

SEÇAO II 

DA HABITAÇAO 

DA POLÍTICA HABITACIONAL 

 

Art. 204- O Município se incumbe de promover e executar programas de construção 

de moradias populares e garantir condições habitacionais e infra-estrutura urbana, em 

especial as de saneamento básico e transporte, assegurando-se sempre um nível 

compatível com a dignidade da pessoa humana. 

Parágrafo Único: O Poder Público Municipal dará apoio à criação de cooperativas e 

outras formas de organização que tenham por objetivo a realização de programas de 

habitação popular. 
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Art. 205- A lei estabelecerá a Política Municipal de Habitação e Saneamento, que 

deverá prever a articulação e integração das ações do Poder Público e a participação 

das comunidades organizadas, através de suas entidades representativas, bem como 

os instrumentos institucionais e financeiros de sua execução. 

§ 1º- A distribuição de recursos públicos assegurará a prioridade ao 

atendimento das necessidades sociais, nos termos da política Municipal de 

Habitação e Saneamento, e será prevista no Plano Plurianual de 

Investimento do Município e no Orçamento Municipal, o qual destinará 

recurso específico para programas de habilitação de interesse social e 

saneamento básico. 

§ 2º- As medidas de saneamento serão estabelecidas de forma integrada 

com as demais atividades da Administração Pública, visando a assegurar a 

ordenação especial das atividades públicas e privadas para a utilização 

racional de água, do solo e do ar, de modo compatível com os objetivos de 

preservação e melhoria da qualidade da saúde pública e do meio ambiente. 

§ 3º- Deverão ser instituídos sistemas de funcionamento habitacional 

diferenciados para atender à demanda dos segmentos menos favorecidos da 

população. 

§ 4º- O Município apoiará e estimulará a pesquisa que vise a melhoria das 

condições habitacionais. 

Art. 206- O Município promoverá e executará programas de interesse social que 

visem, prioritariamente, à: 

I. Regularização fundiária; 

II. Dotação de infra-estrutura básica e de equipamentos sociais; 

III. Solução do “déficit” habitacional e dos problemas da sub-habitação. 

 

CAPÍTULO II 

DOS TRANSPORTES 

 

Art. 207- Os sistemas viários e os meios de transporte subordinar-se-ão à preservação 

da vida humana, à segurança e ao conforto dos cidadãos, à defesa ecológica e o 

patrimônio arquitetônico e paisagístico e às diretrizes de uso do solo. 

Art. 208- São isentos de pagamento de tarifas nos transportes coletivos urbanos: 
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a) pessoas maiores de sessenta e cinco anos, mediante apresentação de 

documento oficial de identificação; 

b) pessoas de qualquer idade, portadoras de deficiência física, sensorial ou 

mental com reconhecida dificuldade de locomoção e seu acompanhante. 

Art. 209- Compete ao Município, com a participação das entidades representativas da 

população, o planejamento do transporte. 

§ 1º- O Poder Executivo Municipal definirá, segundo os critérios do Plano 

Diretor, percurso, fluxo e tarifa do transporte coletivo local. 

§ 2º- A execução do sistema será feita de forma direta, ou por concessão, 

nos termos da lei municipal. 

Art. 210- As áreas contíguas às estradas terão tratamento específico através de 

disposição urbanística de defesa da segurança dos cidadãos e do patrimônio 

paisagístico e arquitetônico da cidade. 

Art. 211- O transporte coletivo urbano e rodoviário de passageiros realizado no 

Município é um serviço público de caráter especial, e de sua responsabilidade, 

incluindo-se também o transporte individual de passageiros. 

§ 1º- O Poder Público estabelecerá as seguintes condições para a execução 

dos serviços: 

a) valor da tarifa; 

b) freqüência; 

c) tipo de veículos; 

d) itinerário;  

e) padrões de segurança, manutenção e dispositivos próprios para o transporte 

de deficientes físicos; 

f) normas de proteção ambiental relativa à poluição sonora e atmosférica; 

g) normas relativas ao conforto e à saúde dos passageiros e operadores de 

veículos. 

§ 2º- As concessões mencionadas no caput deste artigo somente serão 

renovadas se atendidas as condições estabelecidas no parágrafo anterior. 

§ 3º- As informações referentes às condições mínimas mencionadas nos 

parágrafos 1º e 2º serão acessíveis à consulta pública. 

§ 4º- A regra geral para a concessão dos serviços de exploração do 

transporte coletivo é a licitação pública, observada a legislação federal. 
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Art. 212- São isentos em cinqüenta por cento do pagamento de tarifa nos transportes 

coletivos urbanos os alunos das escolas públicas do Município. 

Parágrafo Único: Caberá ao Poder Público Municipal subsidiar a percentagem 

correspondente à isenção. 

    

CAPÍTULO III 

DA POLITICA AGRÍCOLA 

 

Art. 213- As terras e outros bens públicos do Município não poderão ser locados ou 

arrendados, salvo mediante autorização legislativa. 

Parágrafo único. Serão anulados, por iniciativa da Procuradoria do Município, os 

existentes de arrendamento e locação. 

Art. 214- Os agricultores que tiverem suas terras atingidas pela execução de projetos 

do Poder Público municipal, como parques ecológicos, vias de transporte ou 

barragens, serão indenizados mediante a outorga definitiva de imóvel de 

característica e valor equivalente, ou em dinheiro, se o preferirem, no valor do 

mercado imobiliário regional, com o pagamento no ato da escritura de transferência, 

ou até dois anos após início das obras. 

Art. 215- A todo proprietário, cujo prédio não seja adjacente a águas públicas, cabe o 

direito de uso das mesmas para abastecimento de sua moradia ou para fins agrícolas, 

não prejudicando a jusante, ficando os proprietários das áreas intermediárias 

obrigados a dar servidão de passagem aos respectivos encanamentos ou canais. 

Art. 216- Se houver interesse social, o Município poderá, mediante prévia 

indenização em dinheiro, promover desapropriações para o fim de fomentar a 

produção agropecuária e agricultura, de organizar o abastecimento alimentar ou para 

assegurar a justa partilha social da propriedade pelo acesso à terra e aos meios de 

produção ao maior número de famílias rurais, respeitados os princípios da 

Constituição Federal. 

Art. 217- Nos limites de sua competência, o Município colaborará na execução do 

Plano Nacional de Reforma Agrária com os meios, instrumentos e recursos ao seu 

alcance. 

Art. 218- Observados os limites de sua competência, o Município planejará, através 

de lei específica, sua própria Política Agrícola, em que serão atendidas as 

peculiaridades da agricultura regional. 
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§ 1º- Será assegurada a participação de produtores rurais, de trabalhadores 

rurais, engenheiros agrônomos e florestais, de médicos veterinários e 

zootecnistas, representados por associações de classe, na elaboração do 

planejamento e execução da política agrária do Município. 

§ 2º- Participarão do planejamento e execução da política agrícola 

efetivamente, os produtores e os trabalhadores rurais, representados por 

suas entidades de classe. 

§ 3º- Inclui-se no planejamento da política agrária, as atividades 

agropecuárias, agroindústrias, pesqueiras e florestais. 

§ 4º- Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e do meio 

ambiente. 

§ 5º- As operações de venda direta de produtos agrícolas do produtor ao 

consumidor, em feiras livres ou em entrepostos mantidos pelas associações 

de produtores-consumidores, são isentas de tributação. 

Art. 219- Na formulação da política agrícola serão levadas em conta especialmente: 

I. Os instrumentos creditícios e fiscais; 

II. A política de preços e custos de produção, a comercialização, armazenagem 

e estoque reguladores; 

III. O incentivo à pesquisa e à tecnologia; 

IV. Assistência técnica e extensão rural; 

V. O cooperativismo, o sindicalismo e o associativismo; 

VI. A habitação, educação e saúde para o trabalhador rural; 

VII. A proteção ao meio ambiente; 

VIII. A recuperação, proteção e exploração dos recursos naturais; 

IX. A formação profissional e a educação rural; 

X. Apoio a agroindústria; 

XI. O desenvolvimento da propriedade em todas as suas potencialidades a 

partir do zoneamento agro-ecológico; 

XII. O incentivo a produção de alimentos de consumo interno; 

XIII. A diversificação e rotação de culturas; 

XIV. A classificação de produtos e sub-produtos de origem vegetal e animal; 

XV. Áreas que cumpra a função social da propriedade; 
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XVI. Fomento aos minis e pequenos produtores; 

XVII. O estímulo à geração de todas as formas de energia não poluidoras. 

Art. 220- A lei orçamentária do Município fixará anualmente as metas fiscais a 

serem atingidas pela política agropecuária, alocando os recursos necessários à sua 

execução. 

Art. 221- Compete ao Município, através de ações e de dotação específica, prevista 

na lei orçamentária garantir: 

I. Geração, difusão e apoio à implantação de tecnologias adaptadas às 

condições do Município, sobretudo da pequena produção, através de seus 

órgãos de assistência técnica e extensão rural, pesquisa e fomento agrícola; 

II. Mecanismo de proteção e recuperação de solos agrícolas; 

III. Construção e manutenção da infra-estrutura física e social que viabilizam a 

produção agrícola e crie condições de permanência do homem no campo, 

tal como, eletrificação, estradas, irrigações, drenagem, habitação, saúde, 

lazer e outros; 

IV. Programas de crédito que viabilizem a Política Agrícola na forma prevista 

em lei. 

Art. 222- No âmbito de sua competência, o Município através de órgão especial, 

controlará e fiscalizará a produção, a comercialização e a propaganda de agrotóxicos 

e biocidas em geral, visando a preservação do meio ambiente e à saúde dos 

trabalhadores rurais e consumidores. 

Art. 223- O Poder Legislativo promoverá a avaliação periódica dos resultados e 

abrangência social dos programas de apoio a produção agropecuária, favorecidos com 

recursos públicos. 

Art. 224- As águas públicas, desviadas por particulares para qualquer fim, quando 

canalizadas através de um ou mais prédios servientes, podem ser utilizadas, para fins 

agrícolas, desde que não prejudique a jusante, pelos usuários das terras por onde 

passam, mediante autorização e na forma fixada pelo Código de Águas. 

Art. 225- O Município, em consonância com o Estado e a União, definirá política 

para o setor florestal, priorizando a utilização dos seus recursos e observando as 

normas de preservação e conservação do mesmo.  

Art. 226- Ao Município compete realizar o censo agropecuário, fazendo 

levantamento dos agricultores em atividades e das propriedades rurais. 
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CAPÍTULO IV 

DA POLÍTICA INDUSTRIAL E COMERCIAL 

 

Art. 227- O Município elaborará, por lei, sua política industrial e comercial. 

Art. 228-. O Município concederá especial proteção às microempresas, como tais 

definidos em lei, e receberão tratamento jurídico diferenciados, visando ao incentivo 

de sua criação, preservação e desenvolvimento através da eliminação, redução ou 

simplificação, conforme o caso de suas obrigações administrativas e tributárias. 

Parágrafo Único: O Município apoiará e incentivará também as empresas 

produtoras de bens e serviços instaladas com sede e foro jurídico, em seu território. 

Art. 229- Os incentivos fiscais às indústrias só serão permitidos àquelas que 

estiverem em fase de produção e por período determinado em lei. 

§ 1º- O Município priorizará, na concessão de incentivos, as empresas que 

beneficiarem seus produtores dentro de seus limites territoriais. 

§ 2º- Os incentivos fiscais, de qualquer natureza, obedecerão, 

necessariamente, às disposições contidas neste artigo. 

 

CAPÍTULO V 

DO COOPERATIVISMO 

 

Art. 230- O Município apoiará o cooperativismo como forma de desenvolvimento e 

eliminação das diferenças sociais. 

Art. 231- O Município planejará e executará a Política Agrária e Fundiária com a 

efetiva participação do sistema cooperativo, na área de insumos, produção, 

armazenamento, seguros, distribuição, agroindústria, transportes, crédito, 

eletrificação, habitação, irrigação, colonização, pesquisas e assistência técnica. 

 

CAPÍTULO VI 

DA POLITICA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Art. 232- O Município desenvolverá esforços para proteger o consumidor através de: 

I. Atuação coordenada com a União e o Estado; 
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II. Instituição de Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. 

 

CAPÍTULO VII 

DA POLITICA DE SEGURANÇA  

DO CIDADAO E DA SOCIEDADE 

 

Art. 233- O Poder Público Municipal, juntamente com o Estadual, deve realizar 

estudo detalhado para implantação racional de delegacias e policiamentos nos locais e 

regiões mais necessitadas. 

Art. 234- Compete ao Município: 

I. Assegurar a população ações de policiamento preventivo e repressivo; 

II. Criar guarda municipal que terá como função principal a proteção dos bens, 

instalações e serviços do Município. 

§ 1º- É vedada a utilização da guarda municipal para reprimir 

manifestações populares. 

§ 2º- A investidura nos cargos da guarda municipal far-se-á mediante 

aprovação prévia em concurso público de prova ou de provas e títulos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

 

Art. 235- O Município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológicas. 

Parágrafo Único: A pesquisa científica e tecnológica voltar-se-á prioritariamente aos 

interesses e problemas peculiares do Município, visando o desenvolvimento 

municipal e regional. 

      

TÍTULO VII 

ATO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 236- Deverão os poderes do Município: 
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I. Auscultar permanentemente a opinião pública de modo especial através dos 

Conselhos Comunitários e das Associações de Classe; 

II. Tomar medidas para assegurar a celeridade da tramitação e solução dos 

expedientes administrativos, punindo disciplinarmente, nos termos da lei, 

os servidores faltosos; 

III. Facilitar aos servidores municipais sua participação em cursos, seminários, 

congressos e conclaves semelhantes que lhe propiciem aperfeiçoar seus 

conhecimentos para melhor desempenho das respectivas funções. 

Art. 237- O Município providenciará para que todos quantos exerçam cargos de 

direção, ou seja, responsáveis pela guarda e manipulação de dinheiro público, ou bens 

pertencentes ao patrimônio municipal, apresentem, ao assumirem cargo ou função, 

declaração de bens. 

Art. 238- A Câmara Municipal fará a cada 04 (quatro) anos, a partir da publicação 

desta Lei Orgânica, sua adequação aos ditames legais e constitucionais pátrio. 

Art. 239- É vedada: 

I. A alteração de nomes de próprios municipais que contenham nome de 

pessoa, fatos históricos ou geográficos, salvo para correção ou adequação 

aos termos de lei;  

II. A inscrição de símbolo ou nome de autoridade ou administrador em placas 

indicadoras de obras ou em veículos de propriedade ou a serviço ou 

administração direta ou indireta; 

III. A atribuição de nome de pessoa viva a bem público de qualquer natureza, 

pertencente ao Município. 

Art. 240- Continuam em vigor as normas da legislação ordinária compatíveis com o 

texto desta Lei Orgânica. 

Art. 241- O número de Vereadores na legislatura vigente é de nove, na forma da 

diplomação efetuada pela Justiça Eleitoral 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

ESTADO DE MATO GROSSO 

EM  21 DE NOVEMBRO DE 2022 

  

     

 ANA PAULA SOARES DE ARAUJO 

PRESIDENTE 
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