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A CAMARÁ MUNICIPAL DE IPUEIRAS - ESTADO DO
TOCANTINS, na pessoa de seus representantes legais,
eleitos democraticamente e investidos legitimamente no

Poder Legislativo Municipal, sob os auspícios dos interesses
maiores da comunidade, invocando a proteçâo de Deus,
para a tarefa de traçar os destinos de uma sociedade, e

inspi^dos nos princípios constitucionais da República e do
o do Tocantins, decreta e promulga a seguinte Lei

Orgânica Municipal:



CAPÍTULO I

DO M U N I C Í P I O

Art. Io - O Município de Ipueiras, parte integrante do Estado do Tocantins, co:r.
personalidade jurídica de direito público interno e autónomo, nos termos assegurados pela Constituição
Federal, rege-se por esta Lei Orgânica e demais leis que adotar, respeitados os princípios
constitucionalmente estabelecidos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sede do município, dá-lhe o nome e tem categoria cie
cidade.

Art. 2° - Os limites do território do Município nos termos da Lei Estadual que o
criou n° 801, de 19 de dezembro de 1995, ora ratificada e complementada, são os seguintes:

" Começa na cabeceira do córrego Riachão l, na Serra João Damião, daí, bcgue c-m
rumo certo à cabeceira do córrego Poção, até sua barra no córrego Riachão U, desce pelo córrego
Riachão II até sua barra no rio Surubim ou Formiga Grande, limitando-se com o Município de
Silvanópolis. Da barra do córrego Riachão II, no Surubim ou Formiga Grande, desce pelo Surubim ou
Formiga Grande até sua barra com o rio Tocantins, limitando com o Município de Santa Rosa t;o
Tocantins. Da barra do rio Surubim ou Formiga Grande no rio Tocantins, desce pelo rio Tocantins ;vJ a
barra do córrego Cangas, limitando-se com o Município de Brejinho de Nazaré. Da barra do córrego
Cangas no rio Tocantins, sobe pelo córrego Cangas até sua cabeceira, daí, segue em rumo certo à barra tio
córrego Taboquinha no córrego ítaboca; daí, sob pelo córrego Taboquinha., até sua cabeceira, na serra
João Damião; daí, segue em rumo certo à cabeceira do córrego Riachão l, ponto inicial destes iinites,
limitando-se com o Município de Porto Nacional."

PARÁGRAFO ÚNICO - A criação, organização e supressão de distritos campeie
ao Município, observada a Lei Complementar de que trata o art. 67 da Constituição Estadual .

Art. 3° - São símbolos do Município de Ipueiras, sua bandeira, seu hino u sen
brasão de armas

Art. 4° - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si. o
Legislativo e o Executivo.

Art. 5° - O Município de Ipueiras buscará sempre contribuir para o aicanse do1-:
objetivos fundamentais de que trata o artigo 3° da Constituição Federal, adoiados pela Carta Estadual



CAPITULO I I

DA COMPETÊNCIA

Art. 7° - Ao Município de Ipueiras compete prover a tudo quanto respeito ao
interesse local e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:

I - Organizar-se juridicamente, decretar leis, atos e medidas de seu pecul iar
interesse,

II - Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentarias e os orçamentos anuais ,
nos termos do disposto nos artigos 165 a 169 da Constituição Federai,

III - Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e fixar e cobrar pr .^ov
bem como aplicar suas receitas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas;

IV - Organizar e prestar, dirclameníc ou sob regime de concessão ou peiT.ii.sv:.>.
sempre através de licitação, os seus serviços públicos,

V - Dispor sobre administração, ut i l ização e alienação de seus bens, observai,;.
neste último caso, a legislação Federal pertinente,

VI - Adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade, utilidade
pública ou por interesse social,

VII - Elaborar o seu Plano Diretor, que é facultativo enquanto o número de
habitantes na zona urbana for inferior a vinte mil habitantes;

VIII - Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento c
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - Estabelecer as servidões necessárias aos seus serviços,

X - Regulamentar a utijização dos logradouros públicos, em especial, no perimem.-•.i
urbano,

a) - Dispor sobre o transporte coletivo urbano, que poderá ser operado através uc
concessão ou permissão, mediante licitação, fixando o itinerário, os pontos de parada e as respectivas
tarifas;

b) - Dispor sobre o transporte individual de passageiros, fixando os locais t!c
estacionamento e as tarifas respectivas.



d) - Disciplinar os serviços de cargas e descargas e fixar a tonelada máxiirui
permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais;

e) - Disciplinar a execução dos serviços e atividades neles desenvolvidos,
especialmente a realização de feiras e o comércio de artesanato;

XI - Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar c
fiscalizar a sua utilização;

X I I - Dispor sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do
lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;

XIII - Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observadas as normas fcdtriis
pertinentes,

XIV Dispor sobre o serviço funerário e cemitérios, encarregando-se J;:
administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas,

XV - Prestar serviços de atendimento ã saúde da população, com a cooperação
técnica e financeira da União, do Estado e de outros organismos,

XVI - Manter programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, co;v> a
cooperação técnica e financeira da União, do Estado e de outros organismos;

XVII - Regulamentar, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem
como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder cio
polícia municipal,

X V I I I - Dispor sobre registro, vacinação e capturação de animais, com a ÍÍn;ii;d;:de
precípua de erradicação da raiva e outras moléstias de que possam ser portadores ou transmissores.

XIX - Disciplinar a respeito da criação de aminais suínos, bovinos e equinos, bem
como a permanência destes no perímentro urbano do município;

XX - Instituir regime jurídico único e planos de carreira para os servidores ^ : •
Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas;

XXI - Constituir guarda municipal destinada à proteçào das instalações, bons o
serviços municipais- conforme dispuser a lei,

XXÍI - Promover a proteção do património histórico e cultural local, observada a
legislação e a ação fiscalizadora Federal e Estadual;



- riomover a pieseivaçao ua uuia e ua launa ue seu lerntono, como;:;1,"
qualquer forma de poluição,

XXIV - Promover e incentivar o turismo local, como fator de desenvolvimento
económico e social, inclusive contribuindo com a União e o Estado no combate à caça c a pesca
predatórias;

XXV - Quanto aos estabelecimentos industriais, comerciais e similares:

a) - Conceder ou renovar licença para instalação, localização e funcionamento,

b) - Renovar as licenças daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, a
higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego público ou aos bons costumes,

c) - Promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo
com a lei,

d) - Dispor sobre plantões comerciais e de serviços, no interesse da coletividadc;

XXVI - Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e reg

XXVII - Proporcionar os meios de acesso à cultura, apoiando a formação de grupos
culturais, bem como, fomentar a realização de concursos literários e musicaias,

XXVIII - Incentivar e fomentar a realização das atividades folclóricas pert inentes
aos costumes e tradições do município, de cunho cultural e religioso,

XXIX - Combater as causas do êxodo rural, promovendo apoio ao trabalhador r i n a í
sem emprego e sem terra,

XXX - Estimular e assistir tecnicamente as associações comunitárias de pequi-nos
produtores do Município, subsidiando o apoio técnico, sementes, adubos, máquinas e demais i i e n >
necessários para o preparo e plantio da terra, bem como a implantação de lavouras comunitárias;

XXXI - Estimular a assistir tecnicamente os pequenos agricultores do Muniomio
com a criação do Programa "Cinturão Verde";

XXXII - O programa de que trata o inciso anterior tem as seguintes meui.s e
objetivos:

a) - Incentivar a produção de grãos, produtos hortifrutigranjeiros, leite e se;,>
derivados, carne, frango e ovos, e peixes;



«w i ,w&.««n«. *_"iLU.~w . ^iuv- , ^viii o u i ^ , , uj<n.|uinci:> aynuuias, sementes £ acíuòos. c v1)
que se fizer necessário para o preparo e plantio do solo;

e) - Para implatação e execução do Programa "Cinturão Verde" o Município uV
Ipueiras poderá articular-se com entidades estaduais, federais e outras, desde que comunguem com os
critérios adotados pelo Programa,

XXXIIÍ - Urbanizar e regularizar as áreas ocupadas por famílias de baixa renda,
que sejam passíveis de urbanização;

XXXIV - Estimular e assistir tecnicamente projetos comunitários de habitação, t,
base de "mutirão" com implantação de cerâmicas e serrarias comunitárias;

XXXV - Na promoção de seus programas de habitação popular, o município podem
articular-se com órgãos estaduais, regionais e federais para aumentar a oferta de moradias adequadas c
compatíveis com a capacidade económica da população,

XXXVI - Reali/ar obras de pavimentação asfáltica nas zonas urbanas c de cxpansf ; :> ,
que serão, quando possível, precedidas da execução de serviços de infra-estrutura básica, i n c l u s i v e os
relativos ao abastecimento de água potável e rede de esgoto.

Art. 8° - Ao Município compete, sem prejuízo da competência da União c do
Estado, eventualmente observando normas de cooperação estabelecidas em lei complementar federal

I - Zelar pela saúde, higiene e segurança pública;

II - Promover a educação, a cultura e a assistência social em todos os aspectos.

I I I - Disciplinar sobre a defesa da flora e da fauna, assim como dos bens e !OL\I Í> uc
valor histórico, artístico, turístico ou arqueológico;

IV - Conceder licença ou autorização para abertura e funcionamento J-
estabelecimento industrial, comerciai e similares;

V - Fiscalizar nos locais de venda direta ao consumidor, as condições sanitárias dos
géneros alimentícios;

VI - Fazer cessar, no exercício do poder de polícia administrativa, as atividades que
violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros
de interesse da coletividade;

VII - Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das instituições democráticas e
conservar o património público,



a alegação da inexistência de norma municipal específica, complementar ou ordinária.

Art. 10 - Ao Município de Ipueiras aplicam-se as vedações estabelecidas peto u r i
19, I, 11 e III da Constituição Federal, e as proibições de que trata o art. óO, I a V da Constiluicào d - >
Estado do Tocantins.

TÍTULO U

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO I

DA ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Art. 11 - O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Munic ipa l .
composta de Vereadores como representantes do povo, eleitos e investidos na forma da legislação fcde-ial .
para uma legislatura.

PARÁGRAFO ÚNICO - Cada legislatura terá a duração de quatro anu^
compreendendo cada ano uma sessão legislativa.

Art. 12 - O número de vereadores será fixado pela Justiça Elei toral
proporcionalmente à população do Município, observadas as disposições do artigo 29 da Const i tu ição
Federal

Art. 13 - A Câmara Municipal reunir-se-á , em sessão legislativa anual, na sedo do
município, independentemente de convocação, de 1° de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 do
dezembro.

Ari. 14 - No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1° de janeiro, ás IO horas, v\\\o solene de instalação, independente do numero, sob a presidência do Vereador mais votado denuv

os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse.

PARÁGRAFO ÚNICO- O Vereador que não tomar posse, na sessão prevista neste
artigo, deverá fazé-lo no prazo de quinze dias. salvo motivo justo aceito pela Câmara.

Art 15 - No ato da posse os vereadores deverão desincompatibilizar-se. Na mosma
ocasião e no término do mandato, deverão fazer declarações de seus bens, as quais serào t ranscr i í a* em
livro próprio, constando da ata de seu resumo



SEÇAOI1

DA MESA DA CÂMARA

Art. 16 - Imediatamente depois da posse, os vereadores reunir-sc-ão sob ;.
presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Cima::!,
elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não havendo número lega!, o vereador mais v o taci o c^iure
os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, ate que seja eleita a Mesa.

Art. 17 - A eleição para renovação da Mesa realizar-se-à a primeiro do janeiro t!c
cada ano.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em toda eleição de membros da Mesa os candidutob a uru
mesmo cargo que obtiverem iguai número de votos , vence o mais idoso.

Art. IS - A Mesa será composta de presidente, vico-presidente, primeiro e secundo
secretários, tesoureiro e dois suplentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na constituição da Mesa e 'as Comissões, assegurar-be-a
tanto quanto possível, a representação proporcionai dos partidos políticos com assentamento iu Càrn:i;\
Municipal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência dos membros da Mesa, assumirá t:
Presidência o vereador mais votado dentre o.s presentes, na fornia que dispuser o regimento imenso J;:
Câmara,

p Art. 19 - O mandato da Mesa será de-uru ano, proibida a reeleição de qualquer i < m
de seus membros para o mesmo cargo.

.—-?-> PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer componente da Mesa poderá ser dest i tuído pclxi
voto de dois terços dos membros da Câmara, quando ialtoso, omisso ou ineficiente no desempenho do
suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato, caso não haja
substituto legal

Art. 20 - A Mesa. dentre outras atribuições, compete:

I - Propor projetos de resolução que criem ou extinguem cargos dos serviços ,L
Câmara e fixem os respectivos vecimentos;

l! - apresentar projetos de resolução dispondo sobre abertura de cródiío-
suplementares ou especiais através da anulação de dotações da Câmara;



V - Devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Càrruira ;H;
final do exercício,

VI - Enviar ao Prefeito, ate o dia 1° de março, as contas do exercício anterior;

Vil - Nomear, promover, comissionar, conceder gratificação, lincença, por eu;
disponibilidade, onerar, demitir, aposentar e punir funcionários ou servidores d?. Secretaria da Càmar;;
Municipal, nos termos da lei

Art. 21 - Ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete:

I - Representar a Câmara judicial e extrajudicial;

II - Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos tlj.
Câmara,

I I I - Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com
sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário;

IV - Fazer publicar os Atos da Mesa, bem como as resoluções, os decTOío.s
legislativos e as leis por ele promulgadas,

V - Declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos casos
previstos em lei;

VI - Requisitar, quando necessário, repasse de sua dotação orçamentaria, para :is
despesas da Câmara, até o dia l O (dez) de cada mês;

VII - Apresentar ao plenário, até o dia 20 (vinte) de cada mcs, balancetes relativo:»
aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior,

VIII - Apresentar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal,

IX - Solicitar a intervenção no Município, nos casos admitidos pela Constiuiçào do
Estado;

X - Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária rw;1.
esse fim;

XI - Fazer contratação de serviços técnicos quando necessário..



Art. 22 - Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, nr
mandato e na circunscrição do Município

Art 23 - São deveres do Vereador:

I - Representar diuturnamente a comunidade, comparecer às sessões, par t ic ipar i:us
trabalhos do plenário e das votações,

I I - Quando eleito para integrar a Mesa ou indicado para compor qualqu^
comissão ou ocupar liderança, desincubir-se destas funções com dedicação, zelo, atenção, perícia c
esmero;

IÍI - Usar de suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público;

IV - Demonstrar respeito pelo Poder Executivo e colaborar para o bom dcscm;v:ii!u
de suas funções administrativas.

An. 24 - Os vereadores não poderão:

I - Desde a expedição do diploma:

a) - firmar ou manter contraio com pessoa jurídica de direitopúblico. autarquia .
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, M.I!VO
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) - aceitar cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que ^jarr,
demissiveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior, salvo na hipótese de aprovação cm
concurso público, solicitando, quando assumir o mandato, afastamento, se não houver compatibilidade ò e
horários,

I I - desde a posse:

a) - Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de lavor
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;

b) - ocupar cargo ou função de que sejam demissiveis ad nutum, nas entidades
referidas no inciso I, alinea a,

c) - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere
o inciso I, alínea a;

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

Art. 25 - Perderá o mandato o vereador:
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II - Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro par l amenta r ou
atentatório às instituições vigentes;

III - Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das scssòos
ordinárias, salvo licença,

IV - Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Const i tuição
Federal;

VI - Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

PARÁGRAFO ÚNICO - E incompatível com o decoro parlamentar, além do>. c;;-,
definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou à pcrccpçaV.
vantagens indevidas

Art. 26 - Nos casos dos incisos l, II , VI e VII, do artigo anterior, a perda do
mandato será decidida pala Câmara Municipal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação
da Mesa ou de partido político nela representado, assegurada ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não perderá o mandato o Vereador licenciado 01;
investido em qualquer dos cargos de auxiliar direto de prefeito, secretário ou ministro de estado, r-.js
termos desta Lei Orgânica

Art. 27 - O mandato de vereador é remunerado nos termos da Constituição d:\, do Estado e desta Lei Orgânica.

SEÇÃO IV

DAS COMISSÕES

Art- 28 - A Câmara .terá comissões permanentes e temporárias, cons t i tu ídas na
forma e corn as atribuições previstas no seu Regimento Inlerno ou no ato de que resultar a sua criação

PARÁGRAFO ÚNICO - Em cada comissão será assegurada, quando possível, a
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara.

SEÇÃOV

DA LICENÇA

Art. 29 -0 vereador poderá licenciar-se somente:



III - Para tratar de interesse particular, por prazo determinado, nunca in tenor
trinta dias, não podendo reassumir o exercícioantesdojérmino da licença,

PARÁGRAFO ÚNICO - Para fins de remuneração considerar-su-a com;> e
exercício o vereador licenciado nos termos dos incisos l e II.

Art. 30 - O vereador investido no cargo de secretário municipal não peruou;
mandato, considerando-se automaticamente licenciado.

SEÇÃO VI

DA EXTINÇÃO DO MANDATO

Art. 31 - A extinção e a cassação do mandato de vereador dar-se-ão nos oii^os o n.i
forma da legislação federal, estadual e nesta l .ei Orgânica.

SEÇÃO Vil

DA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE

Art. 32 - No caso de vaga ou licença de vereador, o presidente eonvocjri.
imediatamente o suplente.

PARÁGRAFO ÚNICO - O suplente convocado deverá tomar posse dentro ck*
prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara.

Art. 33 - Em caso de não haver suplente para preencher a vaga, o presidente
comunicará o fato, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, diretamcnte ao Tribunal Regional Eleitor;;! do
Estado do Tocantins.

SEÇÃO VIU

DA SESSÃO LEGISLATIVA O U D I M Á K I A

Art. 34 - Independente de convocação, a sessão legislativa íniciar-se-a em 1° ue
fevereiro, encerrando-se em 15 de dezembro de cada ano, permitindo o recesso no mês de janeiro e j u l h o

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Câmara se reunirá em sessões orc i ina r i , : ,
extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento interno, e as remunerará de acordo coiv. o
estabelecido nesta Lei Orgânica c na Constituição Estadual.



funcionamento, considerando nulas as que realizarem fora dele, salvo motivo de força maior.

PARÁGRAFO ÚNICO - Poderá o regimento interno da Câmara discipl inai a
respeito da realização de sessões itinerantes, a ser realizadas nos distritos, povoados e bairros, do
município.

Art. 36 - Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto, ou outra catis»
que impeça a sua utilização, poderão ser realizadas em outro local, designado pela Mesa, no ai u ua
verificação da ocorrência.

PARÁGRAFO ÚNICO - As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto
da Câmara e independente de quorum.

Art. 37 - As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrario.
tomada pela maioria de dois terços de seus membros , quando ocorrer motivo relevante de preservação
do decoro parlamentar.

Art. 38 - As sessões poderão ser abertas com a presença de no mínimo, um íoiv
dos membros da Câmara.

PARÁGRAFO ÚNICO - Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar »-
livro de presença e participar dos trabalhos do plenário e das votações.

SEÇÃO IX

DA SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

Art. 39 - A convocação extraordinária da Câmara Municipal, somente é possível i.o
período de recesso ou em casos relevantes que justifiquem a medida.

a) - Por solicitação do prefeito, quando este entender necessária,

b) - Por dois terços da Câmara Municipal.

Art. 40 - A solicitação será feita mediante oficio do presidente da Câmara aos
vereadores para reunirem-se no mínimo, dentro de 2 (dois) dias, no prazo estabelecido pcío regimemo
interno.

"7 Art. 41 - © presidente da Câmara dará conhecimento da convocação aos vereadores
em sessão ou fora dela, mediante, neste último caso, comunicação pessoal e escrita, que lhe ser;1.
encaminhada 24 (vinte e quatro) horas no máximo, após o recebimento do ofício do prefeito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Durante a sessão legislativa extraordinária, a (Y. i .M-v,
deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada.
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Art 42 - A discussão e a votação da maleria, constantes da ordem do ciui . só
poderão ser efetivadas com a presença da maioria simples dos membros da Câmara.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aprovação da matéria em discussão, salvo a .s
exceções previstas nos parágrafos seguintes, dependera do volo favorável da maioria dos verca-Joio.
presentes à sessão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dependerão de voto favorável da maioria absoluta
dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias:

1 - Código Tributário do Município,
2 - Código de Obras ou Edificações,
3 - Estatuto dos Servidores Municipais,
4 - Regimento Interno da Câmara,
5 - Criação de cargos e aumento de vencimentos de servidores,
6 - Rejeição de veto.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Dependerão do voto favorável de dois terços dos
membros da Câmara:

! - As leis concernentes a:

a) - Aprovação e alteração do Plano Diretor;
b) - Concessão de serviços públicos;
c) - Concessão de direito real de uso,
d) - Alienação de bens imóveis;
e) - Aquisição de bens imóveis por doação com encargo;
t) - Alteração de denominação de próprios e logradouros públicos.

2 - Realização de sessão secreta,

3 - Rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas,
4 - Aprovação da representação solicitando a alteração do nome do município:
5 - Destinação de componentes da Mesa.

PARÁGRAFO QUINTO - O vereador que tiver interesse pessoal na deliberação
não poderá votar, sob pena de nulidade da votação, se o seu voto for decisivo'

PARÁGRAFO SEXTO - O voto será sempre público nas deliberações da Ciiiixp':1..
salvo nos seguintes casos:

l - No julgamento de seus pares, de prefeito e de vice-prefeito;



CAPITULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA

Art. 43 - Cabe à Câmara, com sanção do prefeito dispor sobre as matérias uc
competência do Município, e especialmente:

I - Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistia fiscais e
a remissão de dívidas,

II - Votar o orçamento anual, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentarias,
bem como, autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;

III - Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de créditos.
bem como a forma e os meios de pagamento;

IV - Autorizar a concessão de serviços públicos,

V - Autorizar a concessão de auxílios e subvenções,

VI - Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais;

VII - Autorizar a concessão administrativa de bens municipais,

VIII - Autorizar a alienação de bens em geral,

IX - Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação .M. : - .
encargo,

X - Criar, alterar, e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos;

XI - Aprovar o plano diretor,

XII - Autorizar convénios com entidades públicas ou particulares e consórcios cor.i
outros municípios;

XIII - Delimitar o perimentro urbano;

XIV - Autorizar a alteração da denominação do próprio, vias e logradouros
públicos.

An. 44 - À Câmara compete, privativamente, entre outras, as seguintes atribuiçiV-s
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IV - Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, conhecer de sua renúncl : , ..
afastá-los definitivamente do exercício do cargo,

V - Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para a f a s t a m e n i i :
do cargo,

VI - Autorizar o prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do m u n i c í p i o
por mais de 15 (quinze) dias, e do País por qualquer tempo,

VII - Fixar subsídios e a verba de representação dos agentes políticos municipais;

VIII - Para cumprir o disposto no inciso anterior, é facultado optar por LIH.I ÍV.V
indexador oficia! da economia, piso nacional de salário, ou com base nos subsídios dos depu taJu
estaduais tocantinensgsu—.

— ^JV C .<.

IX - Criar comissões especiais de imquérito sobre lato determinado que se inc lua na
competência municipal, sempre que requerido pelo menos por um terço de seus vereadores const i tuído:- .

X - Solicitar informações ao prefeito sobre aumentos referentes a administração

XI - Convocar os secretários municipais para prestarem informações sobre malcii.ís
de sua competência;

XII - Deliberar, mediante resolução, sobre assuntos da sua economia interna c nos
demais casos de sua competência privativa, por meio de decretos legislativos;

XIII - Conceder título de Cidadão Honorário ou qualquer outra homenaucn1 a
pessoa que reconhecidamente tenha prestado serviços ao Município, mediante decreto legisla; i \ . i .
aprovado pelo voto de no mínimo dois terços de seus vereadores constituídos,

XIV - Julgar o prefeito, vice-prefeito, e os vereadores nos casos previstos cm lei .
i

XV - Tomar e julgar as contas do prefeito e Mesa, no prazo do sessenta dias apôs o
recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, observados os seguintes preceitos:

a) - O parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de dois terços dos membro
da Câmara, que será dada ciência com cópia do ato do Tribunal de Contas;

b) - Rejeitadas as contas, serào imediatamente revertidas ao Minis tér io Publico pá-;;
os devidos fins.



XVIII - Prestar contas, através de balancetes mensais e anual, ao Tribunal d v
Contas, da aplicação dos recursos que lhe são repassados pelo prefeito nos termos do artigo l OS t l ; ;

Constituição Federal.

CAPÍTULO II I

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Ari. 45 - O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - Emenda à Lei Orgânica;

I I - Leis complementares,

I I I - Leis ordinárias,

[V - Leis delegadas,

V - Medidas provisórias;

VI - Decretos legislativos;

Vil - Resoluções.

PARÁGRAFO ÚNICO - Lei complementar disporá sobre a elaboração, reu,^;;),
alteração e consolidação das leis.

Art. 46 - A Lei Orgânica pode ser emendada, mediante proposta:

I - De um terço, no mínimo, dos vereadores constituintes da Câmara Municipal .

I I - Do prefeito municipal .
t

Art. 47 - A proposta será discutida e votada, em dois turnos, considcrando-se
aprovada se obtiver em ambos, dois terços dos votos dos membros da Câmara.

An. 48 - A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara com
respectivo número de ordem

Art. 49 - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havuL •
prejudicada não pode ser objeto de nova pi oposta na mesma sessão legislativa.



AVI L. -> l - O-au ua i n i c i a t i v a unvaua uu p i* - i>_uv t tio 1^10 i.|ui_ U I J J J U É I Í I Í I I I I

a) - Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração u i ivu: e
autárquica ou aumento de sua remuneração,

b) - Organização administrativa, matéria tributária, orçamentaria e serviços pubi icox

c) Servidores públicos do município, seu regimento jurídico, provimentos de ca iuo> ,
estabilidade e aposentadoria de seus servidores nos termos do artigo 7° da Constituição Federal.

Art. 52 - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação a Cãniar;.
Municipal de projetc-de-lei, subscrito por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado municipal.

Ari. 53 - Em caso de relevância e urgência, o prefeito municipal poderá aclou;:
,medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Câmara Municipal, que estando
em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 54 - As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não íb;v:i .
convertidas em lei no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação, devendo a Câmara \ i u n i c i n : : ; ;
disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.

Art. 55 - O prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de p r o j c i n
de sua iniciativa.

Art. 56 - Se a Câmara Municipal não se manifestar no prazo de tr inta dias sou> •
proposição, será esta, incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se à deliberação quanto aos demais assui;;^.-
para que se ultime a votação.

Art. 57 - O prazo do artigo anterior não corre nos períodos de recesso.

Art 58 - Não será admitido aumento de despesa previs ta :

l - Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal , ressalvando o disposM
no artigo 166, parágrafos 3° e 4° da Constituição Federal;

i
H - Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Cànumi

Municipal.

Art. 59 - O projeto-de-lei aprovado pela Câmara Municipal será enviado ao Preiui
do Município que, dentro do prazo de l 5 (quinze) dias úteis, contado da data do seu recebimento:

Í - Aquiescendo, sancioná-la;

U - Considerando-o, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao i
público, vetá-lo-ã total ou parcialmente, no pra/o desse artigo.



Câmara Municipal, os motivos do veto no caso do inciso U. do ari. 60.

Art. 62 - O veto parcial somente abrangerá texto integra! de artigo, de parág;aib, ~c
inciso ou de alínea.

An. 63 - A Câmara Municipal dentro de trinta dias a contar do recebimento i!u
comunicação do veto, sobre ela decidirá em escrutínio secreto, só ocorrendo a rejeição pelo voto ua
maioria absoluta dos vereadores.

Art. 04 - Se o veto não for mantido, será o projeto de lei enviado ao preíeito p;\r;.
promulgação.

Art. 65 - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no an. 64 o veto se;;;
incluído na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação íinM.
ressalvadas as matérias do artigo 54.

Art. 66 - Sc a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo pre ie í io
municipal nos casos dos artigos 57 e 64, desta Lei Orgânica, o presidente da Câmara promulgá-la-a, c se
este não o fizer em igual prazo, caberá ao vi cê- presidente fazè-lo.

Art. 67 - A matéria de projeto-de-lei rejeitado, somente poderá constituir objeto t í > _
novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Cãrnaai
Municipal.

_ - -— —

Art. 68 - Os decretos legislativos e as resoluções da competência privativa u;i
Câmara Municipal, serão discutidos e votados em dois turnos e considerar-se-ão aprovados pelo voto da

\maioria simples dos presentes à sessão.

Art. 69 - As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

Art. 70 - As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito municipal, que u c - < . . i
solicitar a delegação à Câmara Municipal

Art. 71 - Não poderio constituir objeto de delegação os atos de compeièiK-i; ,
privativa do Poder Legislativo, a matéria reservada a Lei Complementar, nem a legislação sobre

I - Planos plurianuais, dirctrizes orçamentarias, orçamentos e aberturas de créditos;

II - Concessão honorifica de titulo de cidadania

Art. 72 - A delegação ao prefeito municipal tora fornia de decreto legis la t ivo cor.:
especificação de seu conteúdo c dos termos de seu exercício.



DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, operacional e pairimoniJ
do Município e das entidades da administração direta e indireta e das fundações, quanto à legalidade.
legitimidade, economicidade, finalidade, motivação, moralidade, eficiência, razoabilidade, publicidade c
interesse público, aplicação de subvenções e renúncias de receitas, será exercida pela Câmara Mun io ipaL
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de cada Poder, na forma desta Lei
Orgânica, de Leis que o Município adotar, e de conformidade com o artigo 3 l da Constituição Federal.

Art. 75 - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pelo^
quais o Município responda, ou que em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 7 6 - 0 controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exei ciclo t\vo
auxílio do Tribunal de Contas do Estado

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Comas u;
Estado, sobre as contas anuais do Município, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços J(^
membros da Câmara Municipal

PARÁGRAFO SEGUNDO - As contas do Município ficarão, durante
dias, anualmente, ã disposição de qualquer contribuinte municipal, para exame e apreciação, o qual poder;1!
questionar-lhes a legitimidade, nos termos em que a lei indicar.

CAPÍTULO IV

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO l

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Art. 77 - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal , eleito em p le i to
direto, para um mandato de 4 (quatro) anos.

Art. 78 - A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito com ele registrado, realizar-se-a
até noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá no primeiro dia de
janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto nos artigos 29 e 77 da Const i tuição
Federal.

Art 79 - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse perante a Câmara Munic ipa l .
prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a do Estado, esta Lei Orgânica.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - No ato da posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito deverá
desincompatibiHzar-se. Na mesma ocasião e ao término do mandaio, faraó declaração publ ica uc scu>
bens.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se, decorridos 10 (dezj dias da data lixada para a
posse, o prefeito ou o Vice-Prefeito não tiver assumido o cargo, salvo motivo de força maior, este será
declarado vago.

Art 80 - O Prefeito e o Vice-Prefeito residirão no Município.

Art. 81 - Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-a. no di-
vaga, o Vice-Prefeíto.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Vice-Prefeito, alem de outras atribuições que lhe forem
conferidas por lei, auxiliará o Prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais.

An. 82 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância Jos
respectivos cargos, assumirá o exercício do Poder Executivo o Presidente da Câmara.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A recusa do Presidente da Câmara em assumir o c;;r^
de Prefeito, importará renúncia de seu cargo na Mesa da Câmara.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Far-se-á eleição noventa dias após a abertura
última vaga, quando ocorrer o previsto neste artigo nos primeiros três anos de mandato do Prcie i í • . '>
Vice-Prefeito.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer dos casos, os eleitos ou chamadas ,10
exercício do cargo, deverão complementar o período de seus antecessores.

Art. 83 - Os substitutos ou os sucessores do Prefeito, não poderão recusar-se ;.
substituí-los ou sucedê-los, sob pena de extinção de seus mandatos.

i
Art. 84 - O Prefeito não poderá, sem licença da Câmara, ausentar-se do Munic íp io

por período superior a 15 (quinze) dias, corridos, ou durante o mês, se intercalados, sob pena de perda do
cargo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Prefeito poderá licenciar-se:

I - Por motivo de doença devidamente comprovada que lhe impossibilite o exercício
do cargo, ou em gozo de direito de licença-gcstanle;

I I - Para desempenhar missão de representação no Município,
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O Prefeito licenciado receberá remuneração integra!

Art. 85 - A remuneração do Prefeito limkar-se-á ao máximo de quarenta ve/cs v.
menor salário pago a servidor municipal , e a do Vice-Prefeito, a vinte vezes o menor salário pago ;;
servidor municipal.

Art. 86 - São deveres do Prefeito:

I - Respeitar, defender, cumprir e fazer a Constituição Federal, a do Estado, a i . , ' i
Orgânica Municipal e observar as leis,

II - Planejar e conduzir as ações administrativas no Município com transparência.
levando sempre em consideração a participação popular, e visando sua eficiência, razoabiik!,..lc.
economicidade e interesse público,

I I I - Respeitar o Poder Legislativo e colaborar para o seu bom funcionamento,
tratando com civilidade os Vereadores e facilitando o desempenho de suas missões institucionais,

IV - Atender aos convites, prestar os esclarecimentos e informações solicitadas pui,:
Câmara, no tempo c forma regulamentares,

V - Colocar à disposição da Câmara, no prazo estipulado no inciso XV1I1 do ar t igo
90, as dotações orçamentarias do Legislativo;

VI - Apresentar, no prazo legal, relatório das atividades e dos serviços municipais .
sugerindo as providências que julgar necessárias;

VII - Encaminhar ao Presidente da Câmara, ainda que para remessa ao Tribun;:'! J,:
Contas do Estado, no prazo estabelecido no XI I do artigo 90, os balancetes mensais c as contas numu- ip .ns
do exercício anterior,

VII I - Deixar as contas do exercício findo, anualmente, à disposição de qi.La!i : ;u-i-
contribuinte, durante sessenta dias, acompanhadas de demonstrativos que facilitem sua compreens,;.
exame e apreciação, na Câmara Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os deveres do Prefeito são extensíveis a seus subst i tu ías
ou sucessores.

Art. 87 - Aplicam-se ao Prefeito e aos seus substitutos ou sucessores as vcdaçõc>
para os Vereadores, previstas nesta Lei Orgânica.

Ari. 88 - O Prefeito é inviolável por suas opiniões ou conceitos emitidos . : < >
cumprimento de seus deveres c no exercício do cargo.



SEÇAOU

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

Art. 90 - Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições:

I - Represenlar o Município em suas relações jurídicas, políticas e administrativas;

I I - Exercer a direçào superior da administração municipal;

III - Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei
Orgânica,

IV - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem com expedir decretos c
regulamentos para sua fiel execução,

V - Vetar projetos de lei, to ta l ou parcialmente;

VI - Prover e extinguir os cargos públicos e expedir os demais atos reíercn;^ u
situação funcional dos servidores, salvo os de competência da Câmara Municipal;

VII - Nomear e exonerar os seus auxiliares diretos, os dirigentes de au ta rqu ias c
indicar os diretores de empresas públicas e sociedades de economia mista;

VIII - Prestar contas da administração do Município à Câmara Municipal, na ibrr.Ki
e nos prazos desta Lei Orgânica;

IX - Apresentar a Câmara, na sua sessão inaugural, mensagens sobre a situação í.!o
Município, propondo medidas de interesse do governo municipal,

X - Praticar os demais atos da administração, nos limites da compeiêiKK; i!o
Executivo;

XI - Delegar, por decreto, a autoridade do Poder Executivo, funções adminis t r ;u iv; is
que não sejam de sua competência privativa,

XII - Encaminhar ao Presidente da Câmara Municipal, ainda que para remessa ao
Tribunal de Contas do Estado, os balancetes mensais até quarenta dias do mês subsequente, e aié t r i n t a de
março de cada ano, sua prestação de conteis, bem como os balanços do ano ílndo;

XIII - Decretar a desapropriação por necessidade ou ut i l idade pública, 01. por
interesse social,

XIV - Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;
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nesta Lei Orgânica e nas leis municipais,

^t -C' XVII - Fazer publicar os atos municipais;
^ ^ fr -i

\ XVIÍlJColocai ' a disposição da Câmara Municipal, dentro de 10 (dez) dias de SIM
requisição, as quantias que devem ser dispendidas de uma sõ vez, e. ate o dia 20 (vinte) de cada mês. a
parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamentaria;

XIX - Apresentar, anualmente, à Câmara Municipal, relatório sobre o listado c o
andamento das obras municipais,

XX - Enviar à Câmara Municipal projetos de lei sobre criação de empresas públicas,
sociedades de economia mista, autarquias ou fundações públicas;

XXI - Enviar à Câmara Municipal projeto de lei sobre criação de subsídios das
entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de quaisquer delas, em empresa
privada.

Art. 9 i - Compete ainda ao Prefeito Municipal:

I - Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal nos casos de ui^-neu e
quando o interesse publico o exigir, justificando a convocação no oficio que dirigirá ao Presidente da
Câmara,

II - Resolver, despachando motivada e conclusivamente, sobre os requerimeivos.
reclamações e representações que lhe forem dirigidos,

III - Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento c
zoneamento urbano ou para fins urbanos, conjuntamente com a Câmara Municipal nos casos ; , . J L I !
previstos;

IV - Oficializar, obedecidas as normas legais e urbanísticas aplicáveis, as vias e
logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara,

v

V - Solicitar autorização a Câmara para ausentar-se do Município por temno
superior a 15 (quinze) dias corridos, ou durante o mês, se intercalados;

VI - Prover, providenciar, organizar e dirigir o sistema viário do Município.
cuidando especialmente das estradas vicinais ou que tenham relevante papei na agropecuária munic ipa l ;

Vil - Providenciar sobre a administração dos bens do Município, e sua alienação.
quando autorizada, na forma desta lei;
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do Município se tiverem sido igualmente aprovados, previamente, peia Câmara,

X - Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda c aplicação du
receita, autorizar e ordenar as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentarias ou tios
créditos aprovados pela Câmara,

XI - Estabelecer a divisão administrativa do Município, na forma da lei,

XII - Aplicar as multas e penalidades previstas em lei e contratos, revogá-las
quando impostas irregularmente ou quando decisão nesse sentido foi previamente aprovada pela Càmar,.,
no interesse da administração municipal;

XIII - Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia cio
cumprimento de seus atos, esgotadas as vias judiciais quando cabíveis;,

XIV - Delegar mediante decreto que especifique a amplitude e os termos de SOL.
exercício, a seus auxil iares dirctos, as funções administrativas correspondentes às suas áreas de atu.icào. só
lei municipal já não dispuser sobre o assunto.

PARÁGRAFO ÚNICO - As delegações previstas no inciso XI do artigo anicrir c r. o
inciso XIV deste artigo, não exorbitarão o mandato do Prefeito, nem a pessoa determinada, e nem elidirão
a responsabilidade do Prefeito pelos atos por elas praticados no exercicio das delegações recebidas

SEÇAOIH

DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO

Art. 92 - O Prefeito será processado e julgado pela Câmara Municipal nas infraçòes
político-administrativas, nos termos da lei e do Regimento Interno da Câmara, assegurados, entre outros
requisitos de validade, o contraditório, a publicidade e a ampla defesa, com os meios e recursos a u Li
inerentes.

PARÁGRAFO P R I M E I R O - A decisão se l imitara a decretar a cassação do
mandato do Prefeito,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Admitir-se-à a denuncia, por qualquer vereador, por
partido político representado na Câmara, ou por qualquer cidadão eleitor no Município,

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não participara do processo nem do julgamento, o
Vereador denunciante, que poderá assistir à acusação.

PARÁGRAFO QUARTO - Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da denúncia, se o
processo não estiver concluído, será automaticamente arquivado, sem prejuízo do direito de nova denúnc ia
com o mesmo fundamento



processo e julgamento

I - Morte e renúncia;

II - Perda dos direitos políticos por crime funcional e eleitoral;

III - Deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara, no prazo pruuvo
nesta Lei Orgânica.

PARÁGRAFO ÚNICO - A declaração de extinção do mandato será feita pela \ícst;
da Câmara, por oficio, ou mediante provocação de qualquer membro da Câmara, ou de partido poÍKÍeo
representado no Legislativo municipal.

SEÇÃO IV

DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO

Art. 94 - São auxiliares diretos do Prefeito:

I - Os secretários Municipais ou Direlores equivalentes;

I I - O Procurador do Município,

I I I - Os Subprefeitos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Excluídos os subprefeitos, que serão tantos quantos forem
os distritos municipais, limitar-se-ão ao máximo de 10 (dez) os auxiliares direíos do Prefeito, cu jos
cargos são de livre nomeação e exoneração do chefe do Executivo Municipal

Art. 95 - Lei Municipal de iniciativa do Executivo estabelecerá as atribuições dos
auxiliares diretos do Prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades.

PARÁGRAFO ÚNICO - São condições essenciais para investidura em cargo demre
os definidos no artigo anterior, a nacionalidade brasileira, o domicílio no Município, a cidadania ple.u ,•,;
maioridade civil.

Art. 96 - Além das atribuições fixadas em lei, compete aos auxiliares direíos uo
Prefeito:

i - Subscrever atos e regulamentos referentes aos órgãos sob sua responsabilidade
ou administração;



III - Apresentar ao Prefeito relatório anua l dos serviços realizados sol-
responsabilidade ou administração;

IV - Comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocado para a prestação di-
esclarecimentos ou informações determinadas

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os decretos, atos e regulamentos referentes aos
serviços autónomos ou autárquicos, serão referendados pelo secretário municipal ou diretor equivalem^
encarregado daquela pasta.

Art. 97 - Os auxiliares diretos do Prefeito são solidariamente responsáveis con: o
Prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem

Art. 98 - Os auxiliares diretos do prefeito serão sempre nemeados em comissão.
farão declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mcMiio-
impedimentos dos vereadores, enquanto nele permanecerem.

Art . 99 - Os Subprefeitos, como delegados do Executivo, exercerão Hino.1 .- .
meramente administrativas, cabendo-lhes, entre outras atribuições, cumprir e fazer cumpri r as icis.
decretos, portarias, regulamentos e demais atos do Prefeito e da Câmara Municipal.

Art. 100 - A Procuradoria do Município é a instituição que representa o Município .
judicial e extrajudicial, cabendo-lhe ainda, nos termos da lei especial, as atividades de consuiíori;; i.
assessoramento do Poder Executivo, e, privativamente, a execução da dívida ativa de natureza i r ibuUiru

PARÁGRAFO ÚNICO - A investidura no cargo de Procurador do Município ser;.
regulada em lei específica.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇAO l

DA RESPONSABILIDADE DOS SERVIDORES

Art. 101 - O Município responsabilizará os seus servidores por alcance c ouiro.-.
danos causados à administração, ou por pagamentos efetuados em desacordo com as normas legaix
sujeitando-os ao sequestro e perdimento de bens, nos termos da lei.

Art. 102 - Os atos de improbidade administrativa e os definidos nesta Lei Oruã:: :. .
como crime de responsabilidade importarão a imediata perda da função pública, ficando obriuaJo
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prestadoras ou concessionárias de serviços públicos municipais, responderão pelos danos que seus a^v...
nessa qualidade, causarem a terceiros, sem prejuízo de seu direito de regresso contra os responsa\eis , , . . •
casos de dolo ou culpa.

Art. 104 - Serão faltas graves, para todos os efeitos legais, os atos dor> servidor^
públicos municipais, nessa qualidade, que:

í - Advertidos e repreendidos, reincidirem no mesmo erro administrativamenu
significativo;

I I - Configurarem o hábito de destratar os munícipes, abusar de sua autoridade ou
valer de suas prerrogativas para percepção de vantagens indevidas,

I I I - Relapsos, produzirem danos à administração, aos bens ou à imageiv t!;-.
administração pública municipal,

IV - Denotarem imprudência, negligencia ou imperícia no trato da coisa pública. ; >
omissão ou concessão,

V - Caracterizarem o dolo, independentemente de dano e ação penal.

Art. 106 - Os processos administrativos em que sejam apuradas falias e
responsabilidades dos servidores municipais, terão duração máxima de sessenta dias desde a instaurado
até decisão final, salvo motivo de força maior ou necessária a produção de prova, período pelo qual o
servidor poderá ser afastado de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos, e observarão os
princípios da ampla defesa e do contraditório previstos nesta Lei Orgânica.

SEÇÃO I I

DA PARTICIPAÇÃO POPULAR K COMUNITÁRIA

Art. 107 - O Poder Municipal emana do podo local, que o exerce por meios de seu.-.
representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica.

PARÁGRAFO ÚNICO - A soberania popular é exercida pelo sufrágio
pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e mediante plebiscito, referendo, pela i n i e k : : : v
popular no processo legislativo, pela participação popular nas decisões e pela fiscalização de aios c eo^i
da administração municipal.

Art. 108 - As questões relevantes aos destinos do Município poderão .ser
submetidas a plebiscito, quando pelo menos cinco por cento do eleitorado municipal o requererem a
Câmara Municipal.



cento dos eleitores do município, assegurada a defesa do prqjeto por representante deles, perante as
comissões pelas quais tramitar e em plenário.

Art. 1 1 1 - O Regimento Interno da Câmara assegurará espaço, nas sessõc-,
ordinárias, para que os munícipes se manifestem livremente através de sua Tribuna

Art. 112 - Além do disposto nesta Seção, a comunidade participará das dccisòe--
administrativas do Município nos termos desta Lei, prevalecendo suas decisões nos referendos j
plebiscitos

CAPÍTULO VI

DA ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

SEÇÃO l

DO PLANEJAMENTO M U N I C I P A L

Art. 1 1 3 - 0 Município deverá organizar a sua administração, exercer suas
atividades e promover sua política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento
permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidas no plano diretor e mediante adequado
sistema de planejamento

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O plano diretor e o instrumento orientador e básico
dos processos de transformação do espaço urbano e de sua estrutura territorial, servindo de referencia :\\\\\s os agentes públicos e privados que atuam na cidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sistema de planejamento é o conjunto de on^i. .-
normas, recursos humanos e técnicos voltados à coordenação da ação planejada da Administrrv
Municipal.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Será assegurada, pela participação em or^.io
componente de Sistema de Planejamento, a cooperação de associação representativas Icgalmenii:
organizadas, com o planejamento municipal ,

Art. 1 1 4 -A delimitação da zona urbana será definida por lei observado o
estabelecido no plano diretor

SEÇAOII

DA ADMINISTRAÇÃO M U N I C I P A L
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jurídicas próprias: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

PARÁGRAFO ÚNICO - As entidades compreendidas na Administração I n d n v i a
serão criadas ou autorizadas por lei específica, e vinculadas às Secretarias ou órgãos equiparados em <.v::::
área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

An. 116 - A Administração Municipal, direta ou indireta, obedecerá, dentre ouiros
princípios de direito público, os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e, ainda, o quo
consta dos itens e parágrafos do art. 37 da Constituição Federal

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todo órgão ou entidade municipal prestara aos
interessados, no prazo da lei e sob pena de responsabilidade funcional, as informações de intere^M.-
particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos I K :
Constituição Federal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O atendimento à petição formulada em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões jun io a reparticò,-.
públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, independei d de
pagamento de taxas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A publicidade dos atos, programas, obras, sen-iços e
campanhas dos órgãos ou entidades municipais terá caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade
ou funcionários públicos

Art, 117 - A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficiai úc,
município, e, enquanto não existir, em placar apropriado e específico.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A publicação dos atos não normativos poderá ser
resumida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os atos de efeitos externos só entrarão em vigor ; ; j \>s
sua publicação.

SEÇÃO I I I

DO REGISTRO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 118 - O Município manterá os livros que forem necessários aos registros •
seus atos e atividades.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os livros serão abertos, rubricados c encerrados pelo
Prefeito ou pelo Presidente da Câmara, conforme o caso. ou por funcionário designado pa ia tal li m



obedecidas as seguintes normas:

I - Decreto numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:

a) - Regulamentação de lei;

b) - Instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei,

c) - Regulamentação interna dos órgãos que forem criados na Administração
Municipal,

d) - Abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por M.
assim como de créditos extraordinários;

e) Declaração de utilidade pública ou necessidade social, para f ins
desapropriação ou de servidão administrativa;

1) - Aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõe::: ,:
administração municipal;

g) - Permissão de uso dos bens municipais;

h) - medidas execuíórias do plano diretor;

i) Normas de efeitos externos, não privativas da lei;

j) Fixação e alteração de preços.

I I - Portaria numerada em ordem cronológica nos seguintes casos:

a) - Provimento e vacância dos cargos públicos e demais aios de efeitos individuais .

b) - Lotação e reloiação nos quadros de pessoal;

v

c) - Abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades c
demais atos individuais de efeito internos;

d) - De outros casos determinados em lei ou decreto.

III - Contratos, nos seguintes casos, ale de outros que a lei estabelecer:

a) - Admissão de servidores para serviços de caráter temporário;

b) - Execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei.
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qualquer interessado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do dia út i l imediatamente segui n u- ; : • >
da apresentação do pedido escrito, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridos com ilm
de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar ;;
sua expedição.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As certidões relativas ao Podei Executivo sei ao
fornecidas pelo Secretário da Administração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício do
Prefeito, que serão fornecidas pelo Presidente da Câmara, que certificará também, nos demais casos a elas
afeto.

SEÇÃO \V

DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Art. 121 - A realização de obras públicas municipais deverá estar adequadas as
diretrizes do plano diretor.

Art 122 - Ressalvadas as atividades de planejamento c controle, a Administração
Municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre q in-
conveniente ao interesse público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão de serviço púb l ico
ou de utilidade pública, verificado que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e capaci tada
para o seu desempenho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A permissão de serviço público ou de iitilid;:^'
pública, sempre a titulo precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessa, ;

para escolha do melhor pretendente. A concessão só será feita com autorização legislativa, meciiu::^-
contrato, precedido de concorrência

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Município poderá retomar, sem indeni/.açáo, os
serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contraio,
bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. .

Art. 123 -Lei específica disporá sobre.
v

I - O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos ou
de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de caducidade.
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão,

II - Os direitos dos usuários,

I I I - Política tarifaria;

IV - A obrigação de manter serviço adequado;
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Ari. 124 - Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações efetivas da proposta, nos
termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica c económica indispensáveis a
garantia do cumprimento

Art. 125 - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum
mediante convénio com o Estado, a União ou entidades particulares ou mediante consórcio com outros
municípios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A participação em consórcios municipais dependera de
autorização legislativa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os consórcios manterão um Conselho Consultivo. J<
qual participarão os municípios integrantes, além de uma autoridade executiva e um conselho ÍÍsc;i! ..r
Munícipes não pertencentes ao serviço público

PARÁGRAFO TERCEIRO Independerá de autorização legislativa -o das
exigências estabelecidas no parágrafo anterior o consórcio costituícto entre Municípios para a realização de
obras e serviços cujo valor não atinja o limite exigido para licitação mediante convite

Art. 126 - As obras, serviços, compras e alienações de que trata o artigo 12! . serão
licitadas e contratadas de acordo com lei federal regedora da matéria.

SEÇÃO V

DOS BENSiMUNICIPAIS

Art. 127 - Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, d i r c i i o e
ações que, a qualquer título, pertençam ao munic íp io .

Art. 128 - Caberá ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a
competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.

Art. 129 - A alienação de bens municipais, subordinada a existência de interesso
público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

l - Quando imóveis, dependerão de autorização legislativa e concorrência,
dispensada esta nos seguintes casos:

a) Doação, constando da lei e da escritura publica os encargos do donatário, o pra/o
de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato,
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b) Permuta,

c) Vendas de ações, que serão, obrigatoriamente, efetuada em bolsa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Município, preferentemente â venda ou doação de
seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa c
concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a concessionária uc
serviços públicos, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente
justificado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A venda aos proprietários de imóveis lindeiros cie
áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra pública, dependerá
apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de al inhamento
serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.

Art. 130 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependera Je
prévia avaliação e autorização.

An. 131 - O uso de bens municipais por terceiros poderão ser feito mediante
concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houver interesse público, devidamente
justificado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A concessão administrativa dos bens públicos de uso
especial e dominiais dependerá de lei e concorrência e far-se-à mediante contrato, sob pena de nulidade do
ato. A concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a concessionária de
serviço público relevante, devidamente justificado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A concessão administrativa de bens públicos cie uso
comum será outorgada mediante autorização legislativa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A permissão que poderá inc id i r sobre qualquer bem
publico, será feita a título precário, por decreto

t
PARÁGRAFO QUARTO - A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem

público, será feita por portaria, para aíividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de %>
(noventa) dias, salvo quando para o fim de formar canteiros de obra pública, caso em que o prazo
corresponderá ao da duração da obra.

Art. 1 3 1 - Poderá ser cedidos a particular, para serviços transitórios, maquinas e
operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do Município e o interessado
recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade peía conservação e
devolução dos bens no estado em que os haja recebido.



DA SEGURANÇA DOS BENS M U N I C I P A I S

Art. 133 - O Município poderá constituir guarda Municipal, força auxiliar dest inada
à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da lei complementar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A lei complementar de criação da guarda m u n i c i p a l
disporá sobre acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base na hierarquia c
disciplina.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A investidura nos cargos da guarda municipal lar-sc-u
mediante concurso público.

SEÇÃO VI

DOS SERVIDORES PÚBLICOS M U N I C I P A I S

Art. 134 - Consideram-se, para todos os efeitos legais:

I - Cargo publico: o lugar na organização da Prefeitura criado por lei cm núme;v
certo e denominação específica, a que corresponde um conjunto do atribuições, responsabilidade* e
direitos cometidos a um funcionário publico,

II - Emprego público: o lugar na organização da Prefeitura, criado por lei cm
número certo e denominação específica, a que corresponde um conjunto de atribuições, responsabilidadcs
e direitos cometidos a um empregado público,

III - Funcionário público: o servidor da Prefeitura admitido e regido pó Es t a tu to dos
Funcionários Públicos locais, ocupante de cargo etetivo ou em comissão,

IV - Empregado público: o servidor da Prefeitura contratado e regido pela Cl.T.
ocupante de emprego permanente ou em comissão;

V - Servidor público.: a pessoa ocupaníe de cargo ou emprego publico, na
organização de qualquer dos Poderes Municipais;

VI - Vencimento ou salário - retribuição pecuniária básica, inicial dos cargos ou
empregos públicos, sem qualquer acessório ou acréscimo, correspondente a determinada referenciei legal,

VII - Vantagem: a parcela pecuniária acessória ao vencimento ou salário, t rans i tó r ia .
permanente ou provisória;

VIII - Remuneração: a soma global do salário ou vencimento e as vaniagenx
incorporadas ou provisórias.



PARÁGRAFO PRIMEIRO - A lei definirá o quadro de empregos públicos c
instituirá planos de carreira para os servidores públicos municipais a que se refere este artigo

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pianos de carreira assegurarão, aos servidores
públicos municipais, vantagens advindas da qualificação profissional, da evolução funcionai e do tempo de
serviço efetivamente exercido, estas graduadas por quinquénios.

Art. 1?,6 - Nenhum servidor publico percebera vencimento inferior a uni Piso
Nacional de Salários, ou qualquer outro que venha substitui-lo, nos termos do inciso IV do artigo 7° da
Constituição Federal, pela jornada mínima de trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A jornada de trabalho não excederá a 44 (quarenta c
quatro) horas semanais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A lei definirá a duração da jornada de trabalho do
quadro de empregos públicos municipais, e fixará os requisitos mínimos de seus ocupantes.

Art. 137 - A Administração Pública Municipal poderá contratar mcnorc.s p a i a
pequenos serviços de apoio a quaisquer unidades, em atividadcs compatíveis com sua formação escolar c
profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O emprego de menores será previsto na ici em
quantidade, lotação e transferência, conformes com as necessidades do serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Pela jornada completa de trabalho, cada nvniv
receberá um Piso Nacional de Salário mensal, e metade dele se a jornada for correspondente à metade

Art. 138 - A Administração Pública Municipal firmará convénios com entidades de
ensino de segundo grau, de nível superior e de formação profissional específica, para admissão de
Estagiários Escolares, que possam aproveitar-se dos serviços existentes na prefeitura paia o
aperfeiçoamento escolar e complemento de ensino

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os estagiários escolares serão ou não remunerados,
conforme as clausulas do convénio e, sendo,ka remuneração não excedera o valor de dois Pisos Nac iona is
de Salário, por mês.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em qualquer dos casos, sua admissão não caracteri/.a,
em hipótese alguma, vínculo empregai í cio entre estagiário e o Munic íp io .

Art. 139 - A contratação de empregados, para ocupar emprego em comissão,
sempre que existentes as respectivas vagas, far-se-à por Portaria do Executivo Municipal, a seu l ivre
critério discricionário, entre servidores do Executivo ou pessoas estranhas a seu quadro, desde que
preenchidos os requisitos mínimos e demais exigências fixadas em lei.
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pelo servidor.
Art. 140 - A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia JL

vencimentos para cargos de atribuições iguais, ou assemelhados, do mesmo Poder ou entre servidores do
Poder Legislativo e Executivo, ressalvadas as vantagens de caráler individual e as relativas à natureza ou
ao local de trabalho.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não haverá alteração nos vencimentos dos demais cargos
de carreira a que pertencer aquele cujos vencimentos forem alterados por força da isonomia.

Art. 141 - Aplicam-se, ao servidor público municipal, o disposto no artigo ?°.
incisos VI, VII, VIII , IX, X, XII, XIÍ1, XV, XVI, XVII, XVII I , XIX, XX, XXII , XXIII, XXV e XXX da
Constituição Federal.

Art. 142 - Aplica-se aos servidores públicos municipais, paia efeito de estabilidade,
o disposto no artigo 4! da Constituição Federal.

Art. 143 - Aplica-sc aos servidores públicos municipais, para efeito do
aposentadoria, o disposto no artigo 40 da Constituição Federal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Decorridos 90 (noventa) dias do pedido da aposentadoria
voluntária instruído com prova de ter completado o tempo de serviço necessário à obtenção do direito, o
servidor poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade.

Art. 144 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e
quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A lei assegurará à servidora gestante, mudança de
função, nos casos em que for recomendada , sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O servidor será inamovível de oficio du ranu o
exercício de mandato eletivo.

Art- 145 - O servidor publico municipal demitido por ato administrat ivo, .c
absolvido pela Justiça, na ação referente aofcato que deu causa a demissão, será reintegrado ao SOÍA iço
público, com todos os direitos adquiridos.

TITULO H

DA ADMINISTRAÇÃO F I N A N C E I R A E ORÇAMENTARIA

SECÃO l

DOS TRIBUTOS M U N I C I P A I S



H - Imposto sobre a Transmissão "inter vivos", a qualquer título por ato oneroso

a) - De bens imóveis por natureza ou acessão Tísica,

b) - De direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia.

c) Cessão de direitos à aquisição de imóvel.

Ill - Imposto sobie Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exccio
óleo dieseí,

IV - imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, não incluídos na compcicnci.i
estadual compreendida no artigo 155, I "b" e no parágrafo segundo, IX. da Constituição Federal;

V - Taxas:

a) - Em razão do exercício do poder de polícia;

b) - Pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis .
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

VI - Contribuição de melhoria, decorrente de obra pública;

Vil - Contribuição para o custeio de sistemas de previdência c assistência social

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Contribuição paro o custeio de sistema de previdèivi. .
e assistência social

PARÁGRAFO SEGUNDO - O imposto previsto no inciso 11;

a) - Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao património
de pessoas jurídicas em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderanie
do adquirente for a compra c venda desscskbens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendam-.-;". .
mercantil

b) - Incide sobre imóveis situados na zona territorial do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de
impostos.

PARÁGRAFO QUARTO - A contribuição do melhoria, poderá sor cobrada Jo-
proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, icndo como l imi te toiai a despoli
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado
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segundo a capacidade económica do contribuinte, sendo facultado à administração t r i b u t a r i a .
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos indiv iduais c
nos termos da lei, o património, os rendimentos e as vantagens económicas do contribuinte

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao Munic íp io é l íc i to realizar programas de a s fa l t amen tc
comunitário, compensados com a laxa de contribuição de melhoria, nas condições alcançadas cm
procedimento licitatório necessário, exceto nos casos de dispensa ou inexibilidade, legalmente
contemplados, quando as condições serão determinadas ern ato próprio, anterior aos contratos.

SEÇÃO I I

DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR

Art. 148 - E vedado ao Município:

I - Exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça;

il - In s t i t u i r tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem c;r
situação equivalente, observada a proibição constante do artigo 1 50, inciso II, da Constituição Federal,

III - Cobrar tributo

a) - Relativamente a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que
os houver instituído ou aumentado,

b) - No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os i n s l i u i i u
ou aumentou,

IV - Utilizar tributo com efeito de confisco,

V -- Ins t i tu i r imposto sobre:

a) - Património e serviços da União e dos Estados;
L

b) - Templos de qualquer culto,

c) - Património e serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, da>
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem li n?,
lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

VI - Conceder qualquer anistia ou remissão que envolva matéria t r ibutár ia ou
previdenciária, senão mediante a edição cie lei municipal especifica;



a) - O direito de petição aos Poderes Públicos cm defesa de direitos ou um;
ilegalidade ou abuso de poder,

b) -- A obtenção de certidões cm repartições publicas para defesa de d i r v i l u s e
esclarecimentos de situações de interesse pessoal.

SEÇÃO III

DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO
NAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Art. 149 - Pertencem ao Município:

I - O produto da arrecadação do Imposto da União sobre a renda e provento- cie
qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo município, s i , ; . ,
autarquias e fundações que instituam ou mantenham;

II - 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto da l mau
sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no território do município;

I I I - 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de t runspor . t
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As parcelas de receitas pertencentes ao munic íp io ,
mencionadas nos incisos II e III , serão creditadas conforme os seguintes critérios:

a) - 3Á ( três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seu território;

b) - Até '/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fins do disposto no parágrafo 1° 'a', dcsic artigo.
lei complementar estadual definirá o valor adicionado.

Art. 150 - A União entregará 22,5 (vinte e dois inteiros e cinco décimos) do p rodu to
da arrecadação dos impostos sobre a renda de proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados ao Fundo de Participação dos Municípios.

PARÁGRAFO ÚNICO - As normas de entrega desses recursos serão estabeleci^
em lei complementar federal, em obediência ao disposto no artigo 1 6 1 , II, da Constituição Federal, com o
objetivo de promover o equilíbrio sócio-econòmico entre os municípios.
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recursos que receber da União, a título de participação do Imposto sobre Produtos Industrial i / iKiu:- .
observados os créditos estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, l e 11, da Constituição Federal.

Art. 1 5 3 - 0 Município divulgará até o último dia do mês subsequente ao J;i
arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos, os valores de
origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Art. 154 - Aplicam-se à Administração Tributária e Financeira do Município o
disposto nos artigos 34, parágrafo 1°, parágrafo 2°, l, U e III, parágrafos 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e artigo 41 .
parágrafos 1° e 2°, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal.

SEÇÃO IV

DOS ORÇAMENTOS

Art. 155 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos
preceitos correspondentes da Constituição Federal c das l .eis federais pertinentes-

I - O plano plurianual;
I I - As diretrizes orçamentarias,
I I I - Os orçamentos anuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A lei que instituir o plano plurianual estabelecera as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal , inclusive para as despesas de capilal c
outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A lei de diretrizes orçamentarias compreendera as
metas e prioridades da administração publica municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentaria anual e disporá sobre as alterações que
se farão necessárias na legislação tributária.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A lei orçamentaria anual compreenderá;

I - O orçamento referente aos Poderes Municipais, seus fundos, órgãos e emidiuv
da administração direta ou indireta. inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Publkv
Municipal.

II - O orçamento de investimentos das empresas de que o Município, direta ou
indiretameníe, detenha a maioria do capital social com direito a voto,

I I I - O orçamento da seguridade social abrangendo todas as entidades e òrgàos a ei.i
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos c fundações inst i tuídos e mantidos
pelo Poder Público Municipal.



PARÁGRAFO QUINTO - O Município buscara, por todos os meios ao seu
alcance, a cooperação das associações representativas da sociedade civil e legítimas representantes uu
comunidade, na elaboração das leis orçamentarias, disso fazendo prova, sob pena de invalidá-las.

An. 156 - Na apreciação pela Câmara dos projetos de lei relativos ao piano
plurianual, às diretrizes orçamentarias, ao orçamento anual, aos créditos adicionais, e suas emendas.
somente serão admitidas:

I - Emendas que sejam compatíveis com o plano plurianual c com a lei de diretri/.es
orçamentarias,

II - Emendas que indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre-

a) - Dotação para pessoal e seus encargos,

c) - Serviço da divida

I I I - As emendas ao projelo de lei de diretrizes orçamentarias, serão admi t idas desd*.
que compatíveis com o plano plurianual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Prefeito Municipal enviará mensagem à Câmara
Municipal propondo modificações nos projetos a que se referem este artigo, enquanto não in ic iada ; i ; i
Comissão competente, a votação da parte cuja alteração é proposta

PARÁGRAFO SEGUNDO - Aplicam-se aos projetos de lei mencionados IK--
artigo, no que não contrariar o disposto nesía Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo

PARÁGRAFO TERCEIRO - Serão admit idas emendas populares aos projetos de lei
referentes ao plano plurianual, ás diretrizes orçamentarias e ao orçamento anual, desde que propostas, no
mínimo, por 5% (cinco por cento) do eleitorado municipal, atendidos os requisitos constantes desle artigo.

PARÁGRAFO QUARTO - Os recursos que em decorrência de omissão, veio.
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentaria anual, ficarem sem despesas correspondentes, só
poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com previa e
específica autorização legislativa.

Art. 157 - O Executivo publicará, até t r i n t a dias após o encerramento de ,-aJa
bimestre, relatório resumido da execução orçamentaria

TÍTULO IV

DA ORDEM ECONÓMICA E SOCIAL



nn. 1^6 - u Município. ODsorvados os princípios estabelecidos na c o n s t i t u i -
Federal, buscará realizar o desenvolvimento económico e a justiça sócia!, valorizando o trabalho
atividades produtivas, com a finalidade de assegurar a elevação do nível de vida da população.

Art. 159 - A intervenção do Município, no domínio económico, lera por o b j e i i x o
estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justiça e solidariedade soci;i'

Art. 160 - O trabalho é obrigação social, garantindo a todos o direito ao emprego c
ajusta remuneração, que proporcione existência digna na família e na sociedade.

Art- 1 6 1 - 0 Município assistirá os trabalhadores rurais e suas obrigações legais.
procurando proporcionar-lhes, entre outros benefícios, meios de produção e de trabalho, crédito fácil c
preço justo, saúde e bem-estar sócia!

PARÁGRAFO ÚNICO - A isenção de impostos as cooperativas, dependem de k-i
especial.

Art 162 - O Munic íp io não permitirá o monopólio de sctores vitais da economia c
reprimirá abuso do poder económico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da conconvncki L
o aumento arbitrário dos lucros.

Art. 163 - Na aquisào de bens e serviços, o Município dará tratamento p re fv? renu i ;> i
às empresas instaladas em seu território

Art. 164 - O Município dispensará à microempresa e a empresa de pequeno poi\o.
assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simpliíiiM^M
de suas obrigações administrativas, tributárias, p revi deliciarias e crediticias ou pela eliminação ou reduç...
destas, por meio de lei

Art. 165 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios cie u
público e dos veículos de transporte coletivo, quando for o caso, a fim de garantir acesso adequadc ,
pessoas portadoras de deficiência.

PARÁGRAFO ÚNICO - É dever do Munic íp io a criação de programas ,L-
prevenção e atendimento especializado parais portadores de deficiência física, sensória! ou menial . liom
como de integração do adolescente portador de deficiência mediante treinamento para o trabalho c ;;
convivência, e a facilidade de acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos

Art. 166 - A lei disporá sobre a promoção e o estimulo aos pequenos agricultores c.
especialmente sobre programas de hortas e lavouras comunitárias, e sítios da lazer.

CAPÍTULO I I

DO MEIO A M B I E N T E L: RECURSOS NATURAIS



PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para assegurar a efctividade desse direito, cabe í;o
Poder Público Municipal, no que couber, o seguinte:

l - Preservar e restaurai os processos ecológicos essenciais e prover o núncio
ecológico das espécies e ecosistemas;

U - Preservar a diversidade e a integridade do património genético do Pais c
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético,

II I - Definir espaços territoriais e seus componentes a serem espeeialmurne
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer ut i l ização
que compromete a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambinte, estudo prévio de impacto ambientai, a que só dará
publicidade;

V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, método* c
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambienle,

VI - Promover a educação ambienta! em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente:

Vil - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade

PARÁGRAFO SEGUNDO - Aquele que explorar recursos minerais ftca obriuaà" ,
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo óryão pub i i - . . .
competente, na forma da lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As condutas e atividades consideradas lesivas ao nv:u
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e admin i s t r a i i vax
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

k
Art. 168 - Os imóveis rurais manterão, pelo menos, 20% (vinte por cento) de sua

área total com cobertura vegetal nativa para preservação da fauna e flora autóctones, obedecido o
seguinte:

l - As reservas deverão ser delimitadas e registradas junto a órgãos do Executivo, 11:1
forma da lei, vedada a redução e o remanejamento, mesmo no caso de parcelamento do imóvel;

11-0 Poder Publico realizara inventários c manejamentos necessários para
as medidas preconizadas neste artigo.



II - Tenham parte do seu leito em áreas legalmente protegidas por unidade-- ,
conservação federal, estadual ou municipal,

I I I - Constituem-se, no todo ou em parte, ecosistemas sensíveis, a critérios do
órgão estadual competente

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A lei estabelecera as condições de uso e ocupação, ou
sua proibição, quando isto implicar impacto ambiental negativo, das planícias de inundação ou fundos de
vales, incluindo as respectivas nescentes e as vertentes com declives superiores a quarenta e 45% (cinco
por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - A vegetação das áreas marginais dos cursos d"agua.
nascentes e margens de lago e topos de morro, numa extensão que será definida em lei, é considerada ue
preservação permanente, sendo obrigatório a recomposição, onde for necessário.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedado o desnialamenío até a distàncut uV 2o
(vinte) metros das margens dos rios, córregos e cursos d'agua

CAPÍTULO I I I

DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 170 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Publico
Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvohfrner •
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Art. 171 - O Plano Dirctor, aprovado pela Câmara Municipal, e o i n s t rumenu i
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A propriedade urbana cumpre a sua função soeuil
quando atende ás exigências do Plano Diretor, sua utilização respeita a legislação urbanística c não
provoca danos ao património cultural e ambiental.

t
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Plano Diretor, elaborado pelo Município , com a

participação de entidades representativas da comunidade, abrangerá a totalidade do território do Mun ic íp io
e deverá conter diretrizes de uso e ocupação do solo, zoneamento, índices urbanísticos, áreas de inteiv^c
especial e social, diretrizes econômico-financeiras, administrativas, de preservação da natureza e con t ro lo
ambiental.

PARÁGRAFO TERCEIRO Na elaboração do Plano Dirctor. devem
consideradas as condições du riscos geológicos, bom como a localização das jazidas supridora.-, do
materiais de construção e a distribuição, volume c quant idade de aguas superficiais e subterrâneas na ai LM
urbana e sua respectiva área de influência.



a) - Impostos 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, na conformidade dos serviços públicos
ofercidos,

c) - Contribuição de melhoria,

d) - Incentivos e benefícios fiscais e financeiros;

e) - Fundos destinados ao desenvolvimento urbano.

II - Institutos jurídicos, tais com:

a) - Edificação ou parcelamento compulsório.

b) - Desapropriação.

Art. 173 - No estabelecimento de normas sobre o desenvolvimento urbano, scrfui
observadas as seguintes diretrizes:

I - Adequação das políticas de investimentos, fiscal e financeira, aos objdivos de-i
Lei Orgânica, especialmente quanto ao sistema viário, habitação e saneamento, garantida a recuperaria
pelo poder público, dos investimenlos de que resulte valorização de imóveis,

II - Urbanização, regularização fundiária e Titulação das áreas faveladas e de b;ii\
renda, na forma da lei,

I I I - Preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural

CAPÍTULO IV

DA SAÚDE, DA PREVIDÊNCIA E ASSIS I ÊNCIA SOCIAL

SL.ÇÃO l

DA SAÚDE

Art. 174 - Compete ao Município prestar, com a cooperação técnica e financeira Já
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

Art. 175 - Sempre que possível, o Município promoverá:
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como as iniciativas particulares filantrópicas,

I I I - Combate às moléstias específicas, contagiosas e infecto-contagiosas,

IV - Combate ao uso de tóxico,

V - Serviço de assistência a maternidade, ao adolescente, ao idoso e ao deliciem e
físico.

Art. 176-0 Conselho Municipal de Saúde, composto no mínimo por representantes
dos Poderes Municipais, da comunidade e dos trabalhadores na área de saúde municipal, aluará na
elaboração e controle das políticas locais de saúde, na formulação, fiscalização e acompanhamento da
atuação do sistema único de saúde, nos termos fixados em lei municipal

Art. 177 - As ações e serviços de saúde executados pelo Município, por sua
administração direta ou indireta, integram o sistema único de saúde, nos termos da Constituição Fedor.1!
que se organizará de acordo com as seguintes diretrizes e bases:

I - Descentralização e direção por profissional da saúde;

H - Universalização da assistência, de igual qualidade e acesso a todos os niveis do*
serviços de saúde prestados, à população urbana e rural,

III - Gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança de despesas e taxas, >ob
qualquer t í tulo.

Art. 178 - A inspeção médica anual, nos estabelecimentos de ensino da rale
municipal, terá caráter obrigatório.

Art. 179 - A assistência municipal à saúde não vedará nem discriminara c i ru rg ias
como a salpingectomia e a vasectomia, ou assemelhadas.

SEÇÃO U

DA PREVIDÊNCIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 180 - As ações municipais na área de assistência e de promoção sociais,
deverão compatibilizar-se com os demais programas de atendimento a população, para evitar a dupl ic idade
e conjugar os esforços, inclusive quanto às esferas municipal e estadual.

PARÁGRAFO ÚNICO - Por sua natureza emergência! e compensatória, tais aeòes
não deverão prevalecer sobre formulação e aplicação de políticas sociais básicas nas áreas de saúde.
educação, abastecimento, transporte e alimentação.



PARÁGRAFO ÚNICO - As subvenções dependem de autorização legislativa.

Art- 182 - E garantida a participação da comunidade nas açòes municipais cie
Assistência e Promoção Sociais, mediante Conselho Municipal de Assistência e Promoção Social, cu j a s
atribuições, composição e atuação serão definidas em lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aplicam-se às ações municipais de assistência c promoçà^
sociais, as disposições dos arts. 203 e 204 da Constituição Federal.

Art. 183 - O Município dispensará proteção especial à família, a criança, ao
adolescente, ao idoso, e aos deficientes físicos, nos termos da Constituição Federal.

CAPÍTULO V

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO DESPORTO E LAZER

SECA O l

DA EDUCAÇÃO

Art. 184 - A educação será promovida e incentivada com a colaboração da
comunidade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania c suu
qualificação para o trabalho.

PARÁGRAFO ÚNICO O Município organizará o seu sistema de ensi , » .
observando os seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola,

II - Liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar c divulgar o pensamento, a arte u u
saber,

Hl - Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e coexistência de inst i tuições
públicas e privadas de ensino, k

IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais,

V - Valorização dos profissionais de ensino, garantindo-lhes planos de carreira ,
salários condignos, carga horária compatível com o exercício das funções e demais normas pertinentes aos
servidores públicos municipais,

VI - Gestão democrática do ensino publico, na forma da lei,



PARÁGRAFO ÚNICO - O Município não fará distinção entre suas escolas u r b a n a s
e rurais, quanto aos professores, nível de ensino, atribuição de materiais e recursos de trabalho

Art. 186 - Dentre outras disposições desta Lei orgânica, a política mun ic ipa l
ensino observará o seguinte:

I - Permanente atualização do Plano Municipal de Ensino;

II -- Ampla participação da comunidade na definição dos objctivos do P i n i m
Municipal de Ensino;

I I I - Reciclagem anual dos profissionais da área e sua permanente atualizaçao c
aperfeiçoamento;

IV - Ensino de humanidade como subsidio à formação da personalidade do aluno,

V - Ensino profissionalizantc como instrumento de desenvovlimcnto c meio de
promoção social,

VI - Obrigatoriedade da disciplina de educação llsica;

Vil - Oferta de ensino regular noturno adequado a demanda;

VIII - Atendimento ao educando carente através de programas suplementares ,L-
material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde

PARÁGRAFO ÚNICO - A formação profissional, coerente com as possibilidades
do Município e atenta ás necessidades da comunidade loca! e regional, constituirá objeto e preocupação
permanente e prioritária do sistema de ensino municipal , e devera ser realista, criativa e olimi/.ar os
recursos que disponha o Município.

Art. 187 - Lei municipal de organização do sistema municipal de ensino cri;1.;',! u
Conselho Municipal de Educação, periodicamente renovável, definindo suas atribuições, composiçà-
competência, assegurada a participação dps Poderes Públicos, da comunidade e de represeriu-.n;^.
livremente eleitos dentre o corpo docente municipal.

SEÇÃO H

DA CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 188 - O Município garantira a todos o pleno exercício dos direi tos cu l tura l c u
acesso às fontes da cultura, e apoiara e incentivará a valorização c di fusão de suas manifestações
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II - As criações científicas, ar t ís t icas e tecnológicas,

I I I - As obras, objetos. documentos, edificações e demais espaços destinados as
manifestações aríístico-culturais;

IV - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, a r t í s ; v . >
arqueológico, paleontológico, ecológico e cientifico.

Art. 190 - O Poder Público Municipal incentivará a livre manifestação euhu",
mediante

I - Criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equiparada,
capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas;

I I - Desenvolvimento de intercâmbio cul tural a artístico com outros munic íp ios ,
integração de programas culturais c apoio a instalação de casas de c u l t u r a c de bibliotecas públ icas ,

I I I - Acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congéneres,

IV - Promoção do aperfeiçoamento c valorização dos profissionais da cultura;

V - Planejamento e gesiào do conjunto das açòes, garantida a participação de
representantes da comunidade,

VI - Preservação dos documentos, obras e demais registros de valor histórico ou
científico.

Art. 1 9 1 - 0 Município promoverá e incentivará o desenvolvimento cientifico c .
capacitação tecnológica, mediante apoio e estímulos definidos em lei, as empresas e inst i tuições que a í m n
ou invistam em pesquisa e criação de tecnologia

SEÇÃO Hl

DOS ESPORTES E DO LAZER

Art. 192 - E dever do Município fomentar as práticas esportivas formais e não
formais, como direito de cada um

An. 193 - O Município apoiará e incentivara o lazer, como forma de in lo i i r i i s -u
social.

Art. 194 - As ações do Munic íp io e a dcstinação de recursos orçamenta ri o s par.1 n
setor, darão prioridade.



l í l - A construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as pra : i cu>
esportivas e ao lazer;

IV - À promoção, estimulo e orientação a pratica da Educação Física,

V - A adequação dos locais já existentes e a previsão de medidas necessárias quai;^ <
da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes c atividades de lazer por par te ,ie
portadores de deficiências, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Público Municipal estimulara e apoiara ,-s
entidades e associações da comunidade dedicadas as práticas esportivas ou promotoras de ativichuivs
típicas de lazer popular.

CAPÍTULO VI

DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO

An. 195 - E também dever do Município, como o é da família e da socieuauo,
assegurar á criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos reconhecidos pelo disposto nu
artigo 227 da Constituição Federal

Art. 19ó - E dever da Administração Municipal, em conjunto com a sociedade.
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bcm-
estar e garantindo-lhe o direito á vida. notadamente conscicntizando suas famílias, no sentido de mante-las
em seu convívio de amor.

CAPÍTULO V I I

DA POLÍTICA AGRÍCOLA

Art. 197 - O Município, mediante autorização legislat iva, poderá celebrar comer:;,-
e contratos com o Estado, para, na forma da Constituição Estadual, ins t i tu i r o Projeto Cinturão Ye:\'k-.
destinado à organização do abastecimento alimentar.

Art 198 - A atuaçào do Município na zona rura l lera como principais objetivos:

a) - Oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e trabalhador ru ra l .
condições de trabalho e de mercado para os produtos, a rentabilidade dos empreendimentos e a melhoria
do padrão de vida da família rural;

b) - Garantir o escoamento da produção, sobretudo o abastecimento alimentar;

c) - Garantir a utilização racional dos recursos naturais .
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com vistas ao desenvolvimento de atividades económicas de interesse comum, bem como integrar-sc L-H
programas de desenvolvimento regional a cargo de outras esferas do governo.

Art 201 - O Município apoiará a organização de feiras de produtores agrícolas. n;
forma da lei, a realização de exposições agropecuárias, a instalação de Bolsas de Mercados e demai
atividades destinadas ao incremento da agropecuaria municipal.

TITULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 01 - O Prefeito e os Vereadores do Município prestarão compromisso de
manter, defender e cumprir esta Lei Orgânica no ato e na data de sua promulgação.

Art. 0 2 - 0 Município, em cooperação com o Estado participará de programas cê
erradicação do analfabetismo

Art. 03 - O Prefeito Municipal, dentro de seis meses, a contar da vigência desui i.o
Orgânica, remeterá mensagem à Câmara, disciplinando os Conselhos Municipais.

Art. 04 - O Município fará o levantamento, no prazo de um ano, dos bens imow,-
de valor histórico e cultural, de expressiva tradição para a cidade, para fins de futuro tombamcnio
declaração de utilidade pública, nos termos da lei

PARÁGRAFO ÚNICO - A relação constara de lei a ser examinada pela Càníai*;:
Municipal

Art. 06 - O Município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serucos
públicos de qualquer natureza.

Art 07 - Os cemitérios do Município serão administrados pela autoridade n u i n i c i | \ i l .
sendo permitido a todas as confissões religiosas praticar neles os seus riios.

Art 08 - O Poder Executivo Municipal contribuirá com as despesas de transporte ,!,•
estudantes universitários residentes em Ipueiras que estejam cursando Universidade na cidade de Poi.r
Nacional ou Palmas.

Art. 09 - Aos contratos firmados pelo Município, antecederá, obrigaiorianicnu.
licitação, nos termos da lei.

Art . 10 - Até a promulgação da lei complementar referida no artigo I t t i > d:i
Constituição Federal, o Município não dispensará com pessoal mais do que 50% (cinquenta por cento) de
suas receitas correntes, e fará a adaptação, se excedente, á ra/ào de uni quinto por ano.
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número suficiente, que serão distribuídas aos Cartórios, Escolas de todos os graus. Biblioteca Públi..-,
Sociedades Civis, Beneméritas, órgãos e repartições publicas municipais, estaduais e federais, e a unk
que por necessidade solicitarem.

Art. 12 - Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos integrandcs da Cair ; -
Municipal, será promulgada pela Mesa e entrará em vigor na dala de sua publicação.
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ATO DE PROMULGAÇÃO

A CAMARÁ MUNICIPAL
CONSTITUINTE DE IPUE1RAS, ESTADO DO TOCANTINS, através de seu
Presidente e dos demais Vereadores constituintes, na forma da Lei e, invocando a
proteção de Deus, no ideal de organizar o Município, assegurando aos munícipes
instrumentos segura e claro de que a administração pública se pautará sempre
pelo bem-estar da comunidade, c pela justiça de seus procedimentos, e ainda,

CONSIDERANDO que uma Lei Orgânica e a
condição sinc nua non para atingirmos não só a tão almejada justiça social, como
também, constitui-se em alicerce para que possamos desfrutar dos benefícios do
equilíbrio político e administrativo municipal,

D E C K E T A:

Fica promulgada a Lei Orgânica do Município de
ipueiras. Estado do Tocantins, anexo ao presente.

Registre-se. Publique-se

CÂMARA M U N I C I P A L DE IPUEIRAS,
Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de agosto do ano de 1997.í3-_

ADIÍ COSTA
Presidente

VEREADORES CONSTITUINTES:


