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N<'>s,veread0res constituintes eleitos pela comunidadealfredense
e unidos sobre a protegéo de Deus, cumprindo 0 que determina a
Constituigéo Federal e Estadual e atendendo aos principios pela qual
nos elegemos, que é de Iegislar em fungéo das comunidades que nos
cercam dentro dos principios da igualdade, promovendo 0 bem-estar
de todos os cidadéos e justiga social, promulgamos a seguinte
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LEI ORGANICA no MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
TITULO |
DO MUNICIPIO DE ALFRIEDO CHAVES E SEU
TERRITORIO
Art. 1° O Municipio de Alfredo Chaves fundado em vinte e quatro
de janeiro de mil oitocentos e noventa e um, é unidade do Estado do
Espirito Santo com autonomia assegurada pelas Constituicoes Federal e
Estadual, sera regido pelo estabelecido na presente Lei Organica.
Art. 2° O Territorio do Municipio possui uma area aproximada de
644 kmz e esta situada a margem direita do Rio Benevente e dista em
lista reta da Capital do Estado 60 km. Possui as seguintes coordenadas
geograficas, latitude sul 20°38’40" e longitude W.Gr. 40°41‘50". O
Municipio esta integrado na zona fisiografica “Serrana do Sul” e tem suas
confrontacoes ao norte com o Municipio de Domingos Martins; ao sul com
os Municipios de lconha e Rio Novo do Sul; ao leste com os Municipios de
Anchieta e Guarapari e a oeste com o Municipio de Vargem Alta.
Art. 3° Constitui patrimonio do Municipio:
I — os bens de sua propriedade e os direitos de que é titular nos
termos da lei;
ll — a divida proveniente da receita nao arrecadada.
Paragrafo unico. Os bens de dominio patrimonial compreendem:
os bens moveis, inclusive a divida ativa;
o s bens imoveis;
°SEl) os créditos tributérios;

d) os direitos, titulos e acoes.
Art. 4° A divida ativa constitui-se dos valores dos tributos, multas,
contribuigoes de melhoria e demais rendas municipais de qualquer
natureza, e sera incorporada, em titulo proprio de conta patrimonial, findo
o exercicio financeiro e pelas quantias deixadas de arrecadar.
Art. 5° Na toponimia de Distrito é vedada a repeticao de nomes ja
existentes no pals, bem como a designacao de datas, nomes de pessoas
vivas e o emprego de denominaoao com mais de trés palavras, excluidas
as particulas gramaticais.
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Art. 6° Ficam mantidas as denominadas distritais existentes na
data da vigéncia desta lei, mesmo em desacordo com a norma do
artigo anterior.

TITU|.o ||
DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E
COLETIVAS
Art. 7° O Municipio assegurara os direitos individuals e coletivos
garantidos pelas Constituicoes Federal e Estadual e pela presente Lei
Organica.
Paragrafo unico. O Municipio de Alfredo Chaves estabelecera por
lei sangoes de natureza administrativa, economica e financeira a quem
incorrer em qualquer tipo de discriminacao, independentes das sancoes
criminals previstas em lei.
Art. 8° O Municipio promovera a defesa do consumidor, através
da legislacao especifica, suplementar e concorrente, nos termos da
Constituicao Federal.
Art. 9° Ninguém podera ser privado dos servicos publicos municipais
essenciais.
Art. 10. O Municipio assegurara, em seu territorio e nos limites de
sua competéncia, a plenitude e a inviolabilidade dos direitos e garantias
sociais previstas na Constituicao Federal, inclusive as concernentes aos
trabalhadores ur'oanos e rurais.
Art. 11. E vedado ao Municipio:
I — estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los,
e embaracar-lhes 0 funcionamento ou manter com eles e os seus
representantes relacoes de dependéncia ou alianca, ressalvada, na forma
da lei, a colaboracao de interesse publico.
ll — recusar fé aos documentos publicos;
Ill — criar distincoes entre brasileiros ou preferéncias entre si.
Art. 12. Os servidores do Municipio, da administragao direta,
autarquica e das fundagoes publicas em exercicio na data da promulgacao
da Constituicao Federal, ha pelo menos cinco anos continuados, e que
nao tenham sido admitidos na forma regular pelo artigo 37 da Constituicao
Federal, sao considerados estaveis no sen/ico publico.
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Art. 13.0 Municipio ed itara leis fixando critérios para a compatibilizacao
de seus quadros de pessoal, na forma e prazo estabelecidos na Constituigao
Federal, bem como para a reforma administrativa dela decorrente.
Art. 14. Projetos de lei de iniciativa popular, de interesse especifico do
Municipio, da cidade ou de bairros, deverao ser subscritos por um minimo
de 5% (cinco por cento) dos eleitores.

TITULO |||
DA ORGANIZAQAO DO MUNICIPIO
CAPITULO |
DA ORGANIZAQAO POLITICO-ADMINISTRATIVA
Art. 15. A organizaoao politico-administrativa do Municipio de Alfredo
Chaves e constituida por seus distritos, e das leis que vierem a ser adotadas.
Art. 16. Sao poderes do Municipio, independentes e harmonicos
entre si, o Legislativo e o Executivo.
§ 1° O Poder Judiciario, representado pelo Juizado de Direito da
Comarca é instituicao estadual.
§ 2° Salvo excecoes previstas nas Constituigoes Federal e Estadual
e por esta Lei, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuigoes.
Art. 17. A sede do Municipio é a cidade de Alfredo Chaves.
Art. 18. O territorio do Municipio sera dividido, para fins administrativos,
pela ordem de fundacao, em sete distritos a saber:
1) Sede Municipal;
2) Sao Joao;
3) Matilde;
4) Sagrada Familia;
5) lbitirui;
6) Urania;
7) Ribeirao do Cristo.
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CAPITULO ||
DA COMPETENCIA PRIVATIVA Do MUNICIPIO
Art. 19. O Municipio goza de autonomia:
I — politica de eleicao direta do prefeito, vice-prefeito e
vereadores;
ll financeira, pela decretaoao e arrecadacao de tributos de
sua competéncia e aplicacao de suas rendas;
Ill — administrativa, pela organizagao dos servicos publicos
locais e administragao propria, no que respeita so ao seu peculiar
interesse.
§ 1° A autonomia financeira nao prejudicara a obrigatoriedade
de prestar contas e de publicar os balanoos e balancetes nos prazos
fixados em lei, bem como a de obedecer as normas de direito
financeiro da Uniao e a legislacao supletiva estadual.
§ 2° Entendem-se como normas de direito financeiro as
relativas ao orcamento, a despesa e gestao patrimonial e financeira
da natureza publica, ao critério publioo e ao direito tributario.
Art. 20. Compete ao Municipio de Alfredo Chaves:
I — Iegislar sobre assuntos de interesse local;
ll — suplementar a legislagao Federal e Estadual no que couber;
Ill — instituir e arrecadar os tributos de sua competéncia, bem
como aplicar suas rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade de prestar
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV — organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessao ou permissao, os servicos publicos de interesse local,
incluido o de transporte coletivo, que tem carater essencial;
V manter com a cooperacao técnica e financeira da Uniao
e do Estado, programas de educacao pré-escolar e de ensino
fundamental;
VI — promover no que couber adequado ordenamento territorial
mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da
ocupacao do solo urbano;
VII — assegurar o equilibrio ecologico do meio ambiente
equilibrado, mediante convénio com o Estado e com a Uniao, nos
termos das legislacoes superiores pertinentes;
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VIII — fazer publicar as leis e atos municipais;
IX — estabelecer incentivos que favoregam a instalagao de
industrlas e empresas visando promogao do seu desenvolvlmento,
em consonancia com os interesses locals e peculiares respeitadas a
legislacao amblental e a politica de desenvolvlmento estadual;
X — promover a protecao do patrimonio historico-cultural local,
observada a legislaoao e agao fiscalizadora Federal e Estadual;
XI — zelar pela guarda da Constituicao, das leis e das instituicoes
democraticas e conser\/ar o patrimonio publlco;
XII — promover através de critérios técnicos e financeiros a
munlclpallzacao da saude;
Xlll — proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
historico, artlstico e cultural, os monumentos, as paisagens naturals e
os sitios arqueologicos;
XIV impedir a evasao, a destrulgao e a descaracterizacao de
obras de arte e de outros bens de valor hlstorico, artlstico e cultural;
XV — proporcionar meios de acesso a cultura, a educacao e a
ciéncia;
XVI — proteger o meio ambiente e combater a poluigao em
qualquer de suas formas;
XVII — preser\/ar as florestas, a fauna e a flora;
XVIII
fomentar a producao agropecuaria e a organizar o
abasteclmento alimentar;
XIX — promover programas de construcao de moradias e
organizar;
XX — combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalizacao, promovendo a integracao de recursos hldrlcos e
minerals em seu territorio;
XXI — registrar, acompanhar e flscallzar as concessoes de
direitos de pesqulsa e exploragao de recursos hldrlcos e minerals em
seu territorio;
XXII — estabelecer e implantar politica de educacao para a
seguranca do transito;
XXIII — prover sobre os segulntes servicos, quanto a sua
organizagao e funcionamento:
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a) abasteclmento de agua;
b) esgoto sanitario e pluvial;
c) iluminagao publlca;
d) cemitérlos e servigos funerals;
e) construcao e conservacao de ruas, pragas, caminhos e
estradas municipais;
f) transportes coletivos e individuals de passagelros;
g) protecao contra lncéndio;
h) flscallzagao sanltarla, lsoladamente ou em sistema de acordo
ou convénlo com o Estado ou a Uniao;
i) mercados, feiras e matadouros;
j) llmpeza publlca, coleta de llxo e sua destlnagao final.
XXIV — conceder, permitir ou autorizar servlcos publlcos locals,
fixando-lhes as tarifas ou precos;
XXV — regulamentar em consonéncla com as normas de trénslto,
a utillzacao das vias e logradouros publicos;
XXVI — cessar licenca para o exercicio de qualquer atlvldade
prejudicial a saude, ao sossego, a seguranca e aos bons costumes,
inclusive determinar o fechamento de estabelecimento de qualquer
natureza, que contrarlem as normas das posturas municipais,
estabelecldas com base neste item;
XXVII — dispor sobre administracao, utlllzacao e alienacao de
bens, observados os preceltos legals e as normas gerals de direito
ﬁnanceno;
XXVIII — dispor sobre vendas de animals e mercadorias
apreendldas, em decorréncla de transgressao da leglslacao municipal;
XXIX dispor sobre reglstro, vaclnagao e captura de animals,
com a flnalidade preclpua de erradicacao da raiva e outras moléstlas
que possam ser portadores ou transmissores;
XXX — conceder llcenca para localizacao, abertura e
funclonamento de qualsquer estabeleclmentos lndustrlals, comerclais
e agrlcolas, bem como servlcos outros, respeltada a competéncia da
Uniao ou do Estado conforme o caso previsto em lei, inclusive quando
o exercicio do comércio eventual e ambulante;
XXXI — flxar horario de funclonamento dos estabeleclmentos
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comerclais, industrlals e agrlcolas e demais servigos, atendldas sempre as
normas legals;
XXXII — regulamentar a flxacao e dlstrlbulcao de cartazes, anunclos,
faixas e
emblemas, bem como a utilizacao de alto falantes para fins de
publicidade ou propaganda respeltada a legislacéo federal;
XXXIII — regulamentar jogos, espetaculos e dlvertimentos publlcos,
obsen/adas as prescrlcoes da leglslacao Federal ou Estadual, conforme o
caso;
XXXIV — criar e organizar a guarda municipal.

CAPITULO |||
DA ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO
Art. 21. A admlnistraoao publica direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos poderes do Municipio, obedecerao aos princlpios da
legalidade, impessoalldade, moralldade, publicidade, eficléncia e também
ao seguinte: (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
I — os cargos, empregos e funcoes publlcas sao acesslveis aos
brasileiros que preencham os requlsltos estabelecidos em lei;
ll — a investldura em cargo ou emprego publico depende da aprovacao
prévla em concurso publlco de provas ou provas e tltulos, ressalvadas as
nomeacoes para cargos em comissao, declarados em lei, de livre nomeacao
e exoneracao;
Ill — o prazo de valldade do concurso publico sera de dois anos,
prorrogaveis uma vez, por igual perlodo;
IV — durante o prazo improrrogavel previsto no edital de convocagao,
aquele aprovado em concurso publlco de provas ou provas e tltulos, sera
convocado com prlorldade sobre novos concursados para assumlr o cargo
ou emprego de carreira;
V — as fungoes de conflanga exercidas excluslvamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comlssao a serem preenchldos
por sen/ldores de carreira nos casos, condicoes e percentuals mlnimos
prevlstos em lei, destinam-se apenas as atrlbulgoes de dlrecao, chefla e
assessoramento; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
VI é vedado ao servldor publlco servlr sob a diregao imediata de
conjuge ou parente até segundo grau civil; (NR dada pela ELOM n° O4/2006)
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VII — é garantldo ao servldor publico civil o direito a livre
associacao sindical;
VIII — o direito de greve sera exercldo nos termos e nos
limites definidos em lei nacional; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
XI a lei estabelecera os casos de contrataoao por tempo
determinado para atenderanecessidadetemporaria deexcepclonal
interesse publico;
X — a lei estabelecera a punlcao do servldor que descumprir
os preceltos da probidade, moralldade e zelo pela colsa publlca;
XI — os acrésclmos pecunlarlos percebidos por servldor
publlco nao serao computados nem acumulados, para fins de
concessao de acrésclmos ulterlores, sob o mesmo titulo ou idéntlco
fundamento;
XII — a lei fixara o limite maximo e a relacao de valores
entre a maior e a menor remuneracao dos servidores publicos,
observados, como limites maxlmos e no émbito dos respectivos
poderes, os valores percebidos como remuneracao, em espécie
pelo Prefeito;
XIII — os venclmentos dos cargos do poder leglslatlvo nao
poderao ser superiores aos pagos pelo poder executivo; (NR dada
pela ELOM n° 04/2006)
XIV — é vedada a vinculagao ou equlparagao de qualsquer
espécies remuneratorias para o efeito de remuneracao de pessoal
do servigo publlco; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
XV a remuneracao dos servidores publicos é irredutlvel
e tera reajustes periodicos que preservem seu poder aquisltivo,
sujeita aos lmpostos gerals;
XVI
a revisao geral da remuneraoao dos servidores
publlcos far-se-a sempre na mesma data;
XVII — e vedada a acumulacao remunerada de cargos ou
empregos publlcos, exceto quando houver compatibllldade de
horarios nos casos que se segue:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnlco; ou
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profisslonal
de saude, com profissoes regulamentadas; (NR dada pela ELOM
n° 04/2006)
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XVIII — a proibigao de acumular estende-se a emprego e
fungoes e abrange autarquias, empresas pl]b|ICaS, sociedade de
economla mista e fundacoes lnstituldas e mantidas pelo poder
publlco;
XlX— somente por lei especifica o Municipio crlara autarquia,
fundacao, empresa publica e sociedade de economla mista;
XX — depende de autorizagao leglslativa, em cada caso
a criagao de subsidiarlas das entldades menclonadas no inclso
anterior, assim como a partlclpacao de qualquer delas em empresa
pnvada;
XXI — ressalvados os casos especlflcos na legislagao as
obras, servicos, compras e alienaoao serao contratados mediante
processo de llcitacao publica que assegure igualdade de condlcoes
a todos os concorrentes, com clausulas e condlcoes efetivas da
proposta, nos temos de lei, o qual somente permitlra as exlgénclas
de qualiflcacao técnlca e economlca lndlspensavels a garantia do
cumprlmento das obrlgacoes;
XXII — a adminlstragao fazendaria e seus servidores
fiscais, terao dentro de suas areas a competéncia e jurisdioao,
precedéncla sobre os demais setores adminlstrativos na forma
da lei;
XXIII — os direitos e orgaos da admlnistragao indireta e
fundaclonal deverao apresentar declaracao de bens ao tomarem
posse e ao deixarem o cargo:
§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, servlgos
e campanhas de orgaos publlcos devera ter carater educatlvo,
informativo ou de orientacao social, dela nao podendo constar
nomes, simbolos ou lmagens que caracterlzem promocao pessoal
de autorldades, servidores publlcos ou partldo polltlco;
§ 2° Sao de dominio publlco as lnformacoes de gastos com
publicidade relativas aos orgaos publlcos.
§ 3° A nao observancia do disposto nos lnclsos ll, Ill e
IV, deste artigo implicara em nulidade do ato e a punlcao da
autoridade responsavel, nos termos da lei.
§ 4° As reclamacoes relativas a prestacao de servlcos
publicos serao dlsclpllnadas em lei.
§ 5° Os atos de lmprobidade administrativa importarao a
suspensao dos direitos politicos, a perda da fungao publica, a
17

indlsponibilldade dos bens e o ressarclmento ao erario, na forma
e gradagao previstas em lei, sem prejuizo da acao penal cabivel.
§ 6° E direito dos servidores publlcos, entre outros o acesso
a profisslonalizagao e ao trelnamento bem como o estlmulo a
produtlvidade e eficiéncia, na forma da lei.
§ 7° Aplica-se aos servidores publicos o disposto no artigo 7°
lncisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII
E XXX da Constltulgao Federal.
§ 8° O Municipio instituira piano e programa unlco de previdéncla
e assisténcla social para seus servidores, atlvos e inatlvos, mediante
contrlbuigao, obedecldos os princlpios constltuclonals.
§ 9° E assegurado a partlclpacao dos servlcos publlcos nos
coleglados dos orgaos publlcos em que seus interesses profissionals,
salarials ou previdenclarlos sejam objeto de dlscussao e dellberacao.
§ 10. A remuneraoao do servldor noturno sera, no minimo
clnquenta por cento superior a hora normal dlurna.
Art. 22. Ao servldor publico, em exercicio de mandato eletlvo,
apllcam-se as segulntes dlsposicoes:
I — tratando-se de mandato eletlvo Federal ou Estadual, flcara
afastado de seu cargo, emprego ou funcao;
ll — investido no mandato de Prefeito, sera afastado do cargo,
emprego ou funcao, sendo facultado optar pelos venclmentos de
seu cargo;
Ill — afastando-se o servldor para o exercicio de mandato
eletlvo, seu tempo de servico sera contado para todos os efeitos
legals, exceto para promocao por mereclmento;
IV — investido no mandato de Vereador, havendo
compatibllldade de horarios, percebera as vantagens de seu cargo
emprego ou funoao, sem prejuizo da remuneracao do cargo eletlvo,
e nao havendo compatibllldade, sera aplicada a norma do inclso ll
deste artigo;
V — para efeito de beneficlo previdenclario, no caso de
afastamento, os valores serao determinados como se o servldor em
exercicio estlvesse.
Paragrafo unico. O servldor publlco desde o reglstro de sua
candldatura até o térmlno do mandato eletlvo, nao podera ser
removido, ex-oficlo, do seu local de trabalho.
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Art. 23. A0 servldor publico, eletlvo e estavel, dirigente slndlcal é
garantlda a proteoao necessaria ao exercicio de sua atlvldade.
Paragrafo unlco. O servldor afastado nos termos deste artigo
gozara de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercicio de
seu cargo ou funcao, inclusive remuneracao, sendo vedada a sua
exoneracao ou dlspensa, desde o reglstro de sua candldatura até um
ano do término de seu mandato.
Art. 24. A lei reservara percentual dos cargos e empregos
publlcos para as pessoas portadoras de deflcléncia fislca e deflnlra os
crltérlos de sua admlssao.
Art. 25. Fica assegurado ao servldor publlco a percepgao do
adicional por tempo de servioo e por assiduidade, além de outras
vantagens, segundo o que dispuser a lei.
Paragrafo unico. Na contagem de tempo de servico, de que trata
este artigo, utillzar-se-a o ano comercial.
Art. 26. O Municipio tera, no ambito de sua competéncia, o
regime juridico misto de acordo com a lei especifica para cada caso,
pianos de carreira para os servidores da admlnlstracao publlca, das
suas autarqulas e das fundacoes publicas. (NR dada pela ELOM n°
07/2007)
§ 1° A lei assegurara aos servidores da administracao direta,
isonomia de venclmentos para cargos de atrlbulcoes iguals ou
assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de carater individual
e as relativas a natureza ou ao local de trabalho.
Art. 27 — O Municipio adota o regime geral de previdéncla social,
onde o servldor sera aposentado: (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
I — por invalldez permanente, sendo os proventos proporclonals
ao tempo de contrlbulgao, exceto se decorrente de acidente em servlco,
moléstla profissional ou doenca grave, contaglosa ou incuravel, na
forma da lei; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
II — compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporclonals ao tempo de contribulcao; (NR dada pela
ELOM n° 04/2006)
Ill — voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo de dez
anos de efetivo exercicio no servico publlco e cinco anos no cargo
efetivo em que se dara a aposentadorla, observadas as segulntes
condicoes: (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
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a) sessentas anos de ldade e trlnta e cinco de contribulcao, se
homem, e clnquenta e cinco anos de ldade e trlnta de contribuicao, se
mulher; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporclonals ao tempo de
contrlbuigao. (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
§ 1° Os proventos de aposentadoria e as pensoes, por ocaslao
de sua concessao, nao poderao exceder a remuneracao do respectivo
servldor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referéncla para concessao da pensao. (NR dada pela ELOM n°
04/2006)
§ 2° Lei Complementar dispora sobre aposentadoria em cargos
ou empregos temporarios.
§ 3° O tempo de servlco publico federal, estadual e municipal
sera computado lntegralmente para os efeitos de aposentadoria, de
dlsponlbllidade e para concessao de adicional por tempo de sen/ico.
§ 4° Os proventos da aposentadoria serao revistos na mesma
proporcao e na mesma data, sempre que modiflcar a remuneracao dos
servidores em atlvldade, estendendo-se aos lnatlvos qualsquer beneficios
ou vantagens, posterlormente concedidas aos servidores em atlvldade,
inclusive quando decorrente de transformacao ou reclassificacao do
cargo ou funcao em que se deu a aposentadorla, na forma da lei.
§ 5° O beneficlo da pensao por morte correspondera a totalidade
dos venclmentos ou proventos de ser\/ldor falecldo, até o limite
estabelecido por lei, observado o disposto no paragrafo anterior, sendo
devldo ao sobrevivente e aos fllhos até a malorldade absoluta.
§ 6° Fica vedada a concessao de pensao, seja a que titulo for,
ressalvadas ou previstas nesta lei.
§ 7° Aplica-se aos especiallstas em educagao o disposto no inclso
Ill, b.
Art. 28. O calculo integral ou proporclonal da aposentadoria sera
feito com base no venclmento do cargo efetivo que o funclonario estiver
exercendo.
§ 1° lntegrara 0 calculo do provento o valor das vantagens que
0 servldor publico estiver percebendo e o da funcao gratiflcada, se
recebldo por tempo superior a doze meses.
§ 2° Fica facultado ao servldor publlco efetivo, com mais de dois
anos lnlnterruptos, ou quatro lnterrompldos, no cargo em comissao
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requerer a fixacao dos proventos com base no valor do venclmento
desse cargo, para efeito de aposentadoria.
§ 3° Consldera-se abranglda pelo disposto no paragrafo anterior
a gratificacao correspondente que o servldor publico efetivo vier
percebendo, por opcao permitlda na legislacao especifica.
§ 4° Sendo distintos os padroes do cargo em comissao ou
valores das gratificacoes recebldas por opcao, o calculo dos proventos
sera feito tocando-se por base a médla dos respectivos venclmentos
ou venclmento de cargo efetivo acrescldo da médla das gratlflcacoes,
computada nos doze meses imedlatamente anterlores ao pedldo de
aposentadoria.
§ 5° E assegurada ao servldor publico a contagem, para efeito de
aposentadorla, do tempo de servigo prestado a admlnlstracao publica
e a atlvldade provada rural e urbana, nos termos do artigo 202, § 2° da
Constltulcao Federal.
Art. 29. Sao estavels apos, trés anos de efetivo exercicio, os
servidores nomeados por concurso publico. (NR dada pela ELOM n°
O4/2006)
§ 1°A lei estabeleoera os crltérlos de avaliagao para conflrmagao
no cargo de servldor nomeado por concurso, antes da aqulslcao da
establlidade.
§ 2° O ser\/idor publlco estavel so perdera 0 cargo em vlrtude
de sentenca judicial transltada em julgado ou mediante processo
administratlvo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
§ 3° lnvalidada por sentenca judicial ao cargo de orlgem,
sem direito a lndenlzacao, aproveltado em outro cargo ou posto em
dlsponlbllidade.
§ 4° Extlnto o cargo ou declarada a sua desnecessldade, o
servldor publlco efetivo estavel ficara em dlsponlbllidade remunerada,
até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

CAPITULO |v
DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
Art. 30. A previdéncia municipal compreende um conjunto
lnterado de acoes de iniciativa de Poder Executivo Municipal destlnada
a assegurar os direitos previdenclarlos e assistencials aos funclonarios
publlcos municipais.
21

Paragrafo unico. Compete ao poder publico, nos termos da lei,
organizar a previdéncia municipal com base nos segulntes objetivos:
I — universldade da cobertura e atendlmento;
ll — seletivldade e dlstributividade na prestacao dos beneficlos
e servicos;
Ill — irredutibllldade no valor dos beneficlos;
IV — carater democratico e descentrallzado da gestao
administrativa com a partlcipacao dos funclonarios atlvos e lnatlvos.
Art. 31. Os recursos destlnados a previdéncia municipal serao
oriundos dos Poderes Executivo e Legislativo e de contrlbuicao de
seus funclonarios atlvos.
§ 1° A lei podera instituir outras fontes de recursos destlnados a
garantlr a manutencao e expansao da prevldéncla municipal.
§ 2° Nenhum beneficlo ou servico podera ser criado, majorado
ou estendido sem a correspondente fonte de custelo total.
Art. 32. Os pianos de previdéncla municipal, mediante
contrlbulgao, atenderao nos termos da lei:
I — cobertura nos eventos de doenca, invalldez, morte, incluidos
os resultantes de acidente de trabalho, velhice e reclusao;
ll — protegao a maternidade, especlalmente a gestante;
Ill
pensao por morte de segurado, homem ou mulher ao
consorte e dependentes, na forma do paragrafo 5°, do artigo 27, desta
lei.
§ 1° Qualquer funclonario do quadro permanente dos Poderes
Executivos e Legislativo Municipal podera participar dos beneficlos
da previdéncia municipal, mediante contribulcao na forma dos pianos
previdenclarlos;
§ 2° E assegurado 0 reajustamento dos beneficlos para
preservar-lhe, em carater permanente, o valor real dos seus proventos
prevlstos em lei vigente.
§ 3° Nenhum beneficlo que substltua o salario de contribuicao
tera valor inferior ao salario minimo.
§ 4° A gratificagao natallna dos aposentados e penslonlstas tera
por base o valor dos proventos do més de dezembro.
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'ﬂTuLo|v

DA ORGANlZA(}AO DOS PODERES
CAPWULOI

DOPODEREXECUHVO
sE(;Ao |
DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Art. 33. O Poder Executivo é exercldo pelo Prefeito Municipal,
auxlllado pelos secretarlos municipais.
Art. 34. O Prefeito e Vice-Prefeito serao eleitos mediante pieito
direto e slmultaneo, observado o disposto no artigo 29, ll da Constltulcao
Federal e aplicadas as regras do artigo 77 e seus paragrafos da mesma
constltulcao, quando o Municipio atingir mais de duzentos mil eleltores.
Art. 35. O Prefeito e Vice Prefeito serao eleitos até noventa dias
antes do término do mandato de seu sucessor, para mandato de quatro
anos e tomarao posse no prlmelro dia do més de janeiro subsequente
a eleicao.
Art. 36. A ldade eleitorai minima de Prefeito e Vice-Prefeito é de
vinte e um anos.
Art. 37. Sera declarado vago o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito
se o titular nao o assumlr decorridos trlnta dias da data da posse, salvo
motivo justificado aprovado pela Camara Municipal.
Paragrafo unico. Enquanto nao ocorrer a posse do Prefeito
assumira o Vice- Prefeito e na sua falta ou impedimento, o Presidente
da Camara Municipal.
Art. 38. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-a
elelcao mediante pieito direto, noventa dias depois de aberta a ultlma
vaga.
§ 1° Ocorrendo vacancla nos dois ultlmos anos do mandato, a
elelcao para ambos os cargos sera felta trlnta dias depois da ultlma
vaga, pela Camara Municipal, na forma da lei.
§ 2° Em qualquer dos casos, os eleitos deverao completar o
periodo de seus antecessores.
Art. 39. O mandato do Prefeito é de quatro anos, permitlda a
reelelcao para o periodo subsequente. (NR dada pela ELOM n° 07/2007)
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Art. 40. O Prefeito nao podera afastar se do cargo por mais
de qulnze dias, sob pena de perda de mandato, salvo se llcenclado
pela Camara Municipal.
Paragrafo unico. O Prefeito regularmente llcenclado tera o
direito de perceber o subsldio e verba de representacao quando:
I — impossibilidade do exercicio do cargo por motivo de
doenga devidamente comprovada.
ll — a servico ou em missao de representagao do Municipio.
Art. 41. A remuneracao e a verba de representacao
do Prefeito e Vice-Prefeito serao fixadas, antes da elelcao,
pela Camara Municipal, em cada leglslatura, para vlgorar na
subsequente, sujeita aos lmpostos gerals, inclusive o de renda e
os extraordlnarlos e serao atuallzados sempre que for concedldo
aumento geral aos funclonarios municipais, observado o menor
indice aprovado.
§ 1° O subsldio do Prefeito nao podera exceder ao dobro da
remuneracao do Vereador.
§ 2° A verba de representacao do Prefeito nao podera ser
superior a 1/3 (um terco) de seu subsldio.
§ 3° O subsldio do Vice-Prefeito sera flxado em metade do
que for atrlbuido ao Prefeito.
§ 4° A verba de representacao de Vice-Prefeito nao podera
exceder a 1/3 (um terco) de seu proprio subsldio.
§ 5° Se a Camara nao flxar a remuneracao prevlsta no caput
deste artigo, o subsldio e a verba de representacao do Prefeito e
Vice-Prefeito serao os maxlmos prevlstos nos paragrafos 1°, 2°,
3°, 4° deste artigo.
Art. 42. Quem estiver recebendo dos cofres publicos em
razao de cargo ou funcao, eleito Prefeito ou Vice-Prefeito, podera
optar pela remuneragao, com direito a receber a representacao
para o exercicio daqueles cargos.
Art. 43. Fica vedado ao Prefeito e Vice-Prefeito, assumlr
outro cargo ou fungao na administracao publlca federal, estadual
ou municipal, direta ou indireta, sob pena de perda de mandato,
ressalvada a posse em vlrtude de concurso publico.
Art. 44. A extincao ou cassacao do mandato do Prefeito
ou Vice-Prefeito, bem como a apuragao dos crimes comuns dos
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mesmos e nos de responsabilidade do Prefeito ou seu substltuto,
ocorrerao na forma e nos casos prevlstos na legislacao especifica
e serao julgados perante o Tribunal de Justlga.

SESSAO ll
DAS ATRIBUIQOES DO PREFEITO
Art. 45. Ao Prefeito compete, privativamente, entre outras
atrlbuicoes:
I — representar o Municipio em juizo ou fora dele;
Ii — sancionar, promulgar e fazer publicar, mediante aflxacao em
lugar proprlo na sede da Prefeitura Municipal, ou jornal de circulacao
no Municipio, ou Diario Oficial proprio do Municipio, ou Diario Oficlal
dos Municipios, ou pelo Diario Oficlal do Estado, as leis aprovadas
pela Camara Municipal, e expedlr decretos e regulamentos para sua
flel execugao; (NR dada pela ELOM n° 010/2014)
Ill — vetar, no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela
Camara;
IV decretar desaproprlacao e instituir servldoes admlnlstratlvas;
V — expedlr avisos, decretos e outros atos adminlstrativos;
VI — permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros
apos parecer dos orgaos técnlcos;
Vii — prover os cargos publicos, contratar servidores e expedlr os
demais atos referentes a situaoao funcional dos servidores;
VIII — envlar a Camara Municipal o Projeto de Lei dos Orcamentos
Anual e Plurianual de lnvestimentos;
IX — prestar, anualmente a Camara Municipal até o dia 31
de marco, as contas da admlnlstracao relativas ao ano anterior,
representando-as, concomltantemente ao Tribunal de Contas do
Estado;
X — permitir ou autorizar a execucao de sen/loos publicos por
terceiros, através de acordo, convénlos e contratos;
XI encaminhar aos orgaos competentes o piano de aplicacao
e as prestacoes de contas exlgldas em lei;
XII — fazer publicar, mediante afixacao em lugar proprio na
sede da Prefeitura Municipal, ou por meio de jornal de circulacao no
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Municipio, ou por Diario Oficial proprio do Municipio, ou por Diario
Oficial dos Municipios, ou pelo Diario Oficial do Estado, decretos,
contratos administrativos, convénios e os demais atos oflclais; (NR
dada pela ELOM n° 010/2014)
XIII — prestar a Camara, dentro de trlnta dias, as informacoes
sollcitadas e as comunidades quando solicltado;
XIV — superintender a arrecadacao dos tributos, bem como a
guarda e a apilcagao da receita, autorizando as despesas e pagamentos
dentro das disponibilldades orgamentarias ou dos créditos votados
pela Camara;
XV— colocar a dlsposicao da Camara, na forma legal o numerario
correspondente as suas dotagoes;
XVI — colocar a dlsposicao do Tribunal de Contas do Estado:
a) até o dia qulnze do més subsequente, os balancetes mensais,
bem como os documentos comprobatorlos da receita e despesa
quando solicltado;
b) até o dia trlnta e um de janeiro de cada ano, uma copia do
oroamento municipal do exercicio;
c) o orcamento ficara pelo prazo de trlnta dias a disposicao de
qualquer membro da populacao;
XVII — aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como
releva-los quando imposto irregularmente;
XVIII — resolver sobre requerimento,
representacoes que ihe forem dlrlgldos;

reciamagoes

ou

XIX — oficiaiizar as normas urbanistlcas aplicavels as vias e
logradouros pubiicos;
XX — solicitar o auxilio da Pollcia do Estado, para garantlr o
cumprlmento de seus atos;
XXI — aprovar projetos de edlflcacoes e pianos de ioteamento,
arruamento e zoneamento urbano;
XXII — ceiebrar convénios, acordos ou contratos com entldades
publicas ou particuiares, apos aprovagao pela Camara Municipal, que
resuitem para o Municipio encargos nao prevlstos na Lei Orcamentarla,
publlcando-os ainda que em forma reduzida do Diario Oficial do Estado;
XXIII — solicitar na forma da iegislacao especifica, representacao
sobre a inconstituclonaildade de Lei Municipal, deixando de executa-la
até declsao definitiva;
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XXIV — eiaborar o piano de apiicagao e prestar contas dos
recursos recebidos do fundo de participacao dos municipios, nos
termos da Lei Federal e resolucao do Tribunal de Contas da Uniao;
XXV — eiaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento integrado;
XXVI — convocar extraordlnariamente a Camara no periodo de
recesso.
Paragrafo unico. O Prefeito Municipal podera delegar por decreto
aos seus auxiliares, as segulntes atribuicoesz
a) as menclonadas nos lncisos, I, XIV, XVI, XVII e XIX;
b) expedlr avisos e portarias;
c) superlntender a arrecadacao dos tributos.

sEcAo |||
DOS oRcAos AUXILIARES DO PREFEITO
Art. 46. A Lei Municipal estabelecera a natureza hierarqulca e as
atrlbuicoes dos auxiiiares diretos do Prefeito, definindo-ihes direitos,
deveres e responsabiildades.
Paragrafo unlco.Alel que trata este artigo levara em conslderacao
os recursos financelros e a estrutura administrativa compativel que
melhor se ajuste ao sistema de organizagao e funclonamento do
Municipio.
Art. 47. Os auxiiiares do Prefeito serao nomeados em comissao
e farao deciaragao pubilca de bens, no ato da posse e no térmlno do
exercicio do cargo.

sE<;Ao IV

DAS ATRIBUIQOES DO VICE-PREFEITO
Art. 48. Substltulr sempre que houver necessidade ao Prefeito
Municipal.
Art. 49. Quando convocado pelo Prefeito Municipal, auxilia-lo em
missoes especiais.
Art. 50. Substltulr o prefeito nos casos atrlbuidos em lei.
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CAPITULO ||

DO PODER LEGISLATIVO
SEQAO |
DA CAMARA MUNICIPAL
Art. 51. A Camara Municipal é o orgao deliberatlvo do Municipio,
com funcoes legislativas e fiscalizadoras, composta de Vereadores
eleitos em pieito direto e secreto reallzado em todo pals, juntamente
com o Prefeito e Vice-Prefeito com mandato de quatro anos.
Art. 52. Fica fixado em 09 (nove) o numero de vereadores do
Municipio de Alfredo Chaves. (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
Art. 53. A alteragao do numero de parlamentares, previsto no
artigo anterior, dependera de aprovacao de Emenda a Lei Organlca e
obedecera ao prlnciplo da anterioridade, bem como as regras previstas
no inclso IV do artigo 29 da Constituicao Federal. (NR dada pela ELOM
n° 04/2006)
Paragrafo unico. Para efeito da apuracao do numero de
habitantes, para efeito da regra prevlsta no caput deste artigo, serao
considerados os dados fornecldos pelo lnstituto Brasllelro de Geografia
e Estatistica. (Acrescido pela ELOM n° 04/2006)
Art. 54. Compoe a Camara Municipal os segulntes orgaos:
I — Mesa Diretora;
ii — o Pienarlo;
Ill — as Comissoes.

SEQAO ||
DA COMPETENCIA DA CAMARA MUNICIPAL
Art. 55. A Camara Municipal com autonomia administrativa e
com as suas normas de funclonamento fixadas através de regimento
interno, compete privativamente:
I — eieger a Mesa Diretora e destitui-la na forma regimental e de
acordo com esta lei;
ll — eiaborar e alterar o seu regimento interno, por maioria de
dois tercos de seus membros, observadas as normas desta lei;
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Iii — eiaborar a sua proposta orcamentarla que integrara o
Orgamento global do Municipio;
IV — organizar os servicos de sua secretaria e disclplinar as
normas de seu funclonamento;
V — eieger a sua Mesa Diretora;
VI — fixar a remuneragao do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, observados os princlpios estabelecidos no item V, do artigo
29 da Constituigao Federal, o que estabelecer esta Lei Organica e a Lei
de Diretrizes Orcamentarias;
Vii — dispor sobre o quadro de seus funclonarios, criacao,
transformagao e extincao dos seus cargos e funcoes e fixar a respectlva
remuneracao;

VIII — autorizar o Prefeito, por necessidade relevante do servigo a
ausentar-se do municiplo por mais de qulnze dias;
IX — tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa Diretora;
X — convocar os secretarlos municipais e o Prefeito para prestarem
informacoes ou estabeleclmentos sobre matérias de sua competéncla;
Xi — sustar os atos normatlvos do Poder Executivo, que exorbltem
do poder regulamentar ou dos limites de delegacao legislativa;
XII — autorizar o vereador em casos excepcionais, previsto
regimentalmente, a residir fora do municiplo;
XIII —julgar as contas anuais do municiplo e apreciar os relatérios
sobre a execucao dos pianos de governo;
XIV — mudar temporarlamente sua sede;
XV — processar e julgar o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por
infracoes Politico-Administratlvas, na forma desta Lei Organica;
XVI — apreciar e julgar os vetos na forma que estabelecer a
Constltuigao Estadual e esta Lei Organica;
XVII — criar comissoes especiais de inquérlto sobre fato
determinado que se lnclua na competéncla da Camara Municipal, o que
sempre requer pelo menos um terco dos membros da Camara;
XVIII — eiaborar leis, respeltadas no que couber a iniciativa do
Prefeito;
XIX proporcionar condlcoes de participacao das assooiaooes
representatlvas das comunidades no planejamento municipal;
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XX — facultar a iniciativa popular, a proposltura de projetos de lei
de interesse especifico do Municipio, da Cidade ou de bairros através
de manifestagao de pelo menos 5% do eieltorado municipal;
XXI — propor medidas que mantenham a cooperacao técnica e
financeira, da Uniao e do Estado nos programas de educacao preescolar e de ensino fundamental no Municipio;
XXII — solicitar a intervencao do Municipio nos casos prevlstos
nas Constituicoes Federal e Estadual e nesta Lei;
XXIII — conceder titulo de cldadao honorarlo de homenagem a
pessoas que conhecldamente tenham prestado relevantes servicos ao
Municipio, por aprovagao de maioria (dois tergos) absoiuta de seus
membros em escrutinio secreto;
XXIV — solicitar informacoes ao Prefeito sobre matérla em
tramitacao ou sobre fatos sujeitos a fiscalizacao da Camara a
requerimento do vereador, independente de aprovacao em plenario;
XXV — manifestar-se sobre o desmembramento, criagao ou
fusao de Municipios nos casos prevlstos na Constitulcao Federal;
XXVI —julgar 0 parecer do Tribunal de Contas do Estado, sobre
as contas do Executivo, podendo rejeita-lo, somente, pelo voto de
no minimo dois tercos dos parlamentares; (NR dada pela ELOM n°
04/2006)
XXVII — proceder a tomadas de contas do Prefeito Municipal,
quando nao apresentadas a Camara, dentro do prazo de sessenta
dias, apos a abertura da sessao legislativa;
XXVIII — autorizar referendo e convocar plebiscito;
XXIX — conceder licenca ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos
Vereadores para afastamento do cargo;
XXX — decidir sobre a perda de mandato do Vereador, por voto e
maioria absoiuta, nas hlpoteses previstas nesta Lei Organica.
XXXI — criar simbolos municipais, tais como a bandeira, arma e
hino, podendo para tanto valer-se de concurso publico na forma legal.
(Acrescido pela ELOM n° 2/2002)
§ 1° E fixado em trlnta dias prorrogavei por igual periodo,
desde que soiicitado e devidamente justificado, o prazo para que
os responsavels pelos orgaos da admlnistracao direta e indireta do
Municipio, prestem as informacoes e encaminhem os documentos
requisitados pela Camara Municipal na forma desta Lei Organica;
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§ 2° O nao atendimento no prazo estipuiado no paragrafo
anterior facuita ao Presidente da Camara, solicitar, na conformidade da
ieglsiagao vigente, a intervencao do poderjudiciarlo para fazer cumprlr
a iegislacao.
Art. 56. E articulacao e/ou com a sancao do Executivo, cumpre
a Camara Municipal, propor medidas e leis que complementem as leis
federals e estaduais, especlalmente no que se refere a competéncla
do Municipio:
I — ao zelo com a saude, asslsténcla publlca, especlalmente aos
mais necessitados, a protegao e garantia das pessoas portadoras de
deflciéncia fisica;
Ii — a protecao dos documentos, obras e outros bens de valor
hlstorico, artlstico e cultural, os monumentos, paisagens naturals
notavels, e os sitios arqueoioglcos do Municipio;
Ill — a impedir a evasao, destruicao e descaracterizacao de obras
de arte e outros bens de valor hlstorico, artlstico e cultural do Municipio;
IV — a abertura de meios de acesso a cultura, a educaoao e a
ciéncla;
V — a protecao ao meio ambiente e ao combate a poluicao;
Vi — ao incentlvo a lndustrla e ao comércio;
Vii — a criacao de Distritos industrlals;
VIII — ao fomento de programas de construcao de moradias
meihorando as condlcoes habltaclonals e de saneamento baslco;
IX o fomento de produgao agropecuarla, e organizacao do
abasteclmento alimentar;
X — ao combate as causas da pobreza e aos fatores de
marginaiizagao, promovendo a lntegragao social dos setores
desfavorecldos;
Xi — ao reglstro, acompanhamento e fiscallzagao das concessoes
de pesqulsa e exploracao dos recursos hldrlcos e minerals em seu
territorio;
XII — ao estabelecimento e implantacao da politica de educacao,
para a seguranca no translto;
XIII a cooperacao com a Uniao e Estado, tendo em vista o
equilibrio do desenvolvlmento e do bem estar, atendldas as normas
fixadas em Lei Complementar;
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XIV — Iegislar sobre assuntos de interesse local;
XV — votar o orgamento anuai, o piano plurlanual, os orcamentos
plurlanuals e os programas financelros, tendo em vista os preceltos da
Constituicao Federal e as normas de direito financeiro;
XVI — votar a lei de diretrlzes orcamentarias, bem como autorizar
a abertura de créditos supiementares e especiais;
XVII — dispor sobre a divida publica e autorizar as operacoes de
crédito, de acordo com as normas gerals do Direito Financeiro, bem
como deliberar sobre a forma de pagamento;
XVIII

autorizar a concessao de auxiilos e subvengoes;

XIX — criar cargos e funcoes, fixar-lhes os venclmentos e a forma
e provimento previsto na Constltuicao Federal;
XX — mudar temporaria ou deflnitivamente a sede da
Admlnlstragao Municipal;
XXI autorizar a a lenacao, cessao, arrendamento ou doacao
de bens lmoveis, nos termos da lei;
XXII — Iegislar sobre tributos municipais, bem como autorizar
anistlas fiscais e a remlssao de dlvidas;
XXIII autorizar concessoes de isencoes fiscais, bem como flxar
incentivos fiscais e outros decretos dos preceltos constitucionais;
XXIV autorizar a aqulslcao de bens lmovels e o receblmento
de doacoes, salvo quando estas forem feitas em encargos ou clausulas
condicionais;
XXV

autorizar a concessao e permissao de sen/loos ptlbilcos;

XXVI — autorizar a concessao de direito real de uso de bens
municipais;
XXVII — criar, organizar e suprimir distritos, observada a
ieglsiacao estadual;
XXVIII — dispor sobre 0 regimejuridico dos ser\/idores municipais,
observados os preceltos da Constltulgao Federal;
XXIX — votar normas de politica administrativa nas materias de
competéncla do municiplo;
XXX dispor sobre a organlzacao e a estrutura basica dos
servlcos municipais, tendo em vista os preceltos constltucionals e os
princlpios estabelecidos nesta lei;
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XXXI — aprovar o agrupamento de municiplos para solucao
global de probiemas de uma reglao, no sentldo de que reunidos em
consorcio, possam criar entldades intermuniclpals de acordo com o
prescrito especiflcamente nesta lei;
XXXII — autorizar para a plena execucao do disposto no inclso
anterior a criacao de autarquia, empresas publicas, sociedade de
economla mista, fundagoes ou condicoes dlretoras despersonallzadas;
XXXIII — autorizar a organlzacao da vlgliancla noturna e construlr
quadro de voiuntarlos para combate a lncéndios e sempre que possivel,
realizar convénio com o estado sobre tais servlcos;
XXXIV autorizar a alteracao de denominacao de proprios, vias
e logradouros pl]bIICOS,
XXXV — delimitar o perimetro urbano da sede municipal e das
vias, observada a Legislacao Federal e os princlpios desta lei;
XXXVI — fixar as diretrlzes gerals para a politica de
desenvolvlmento urbano a ser executada pelo municiplo, com finaiidade
de ordenar 0 piano de desenvolvlmento das funcoes soclais da cidade
e garantlr o bem estar de seus habltantes;
XXXVII — aprovar o Plano Urbano Dlretor do municiplo, como
lnstrumento baslco da politica de desenvolvlmento e expansao urbana;
XXXVIII — dar denomlnacao a préprlos, vias e logradouros
publicos;
XXXIX — promover no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento e da
ocupacao do solo urbano.
Art. 57. A fiscalizacao do municiplo sera exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, pelo sistema de
controle lnterno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1° O controle externo da Camara Municipal, sera exercldo
com o auxilio dos Tribunals de Contas dos Estados ou dos Municipios,
quando houver.
§ 2° O parecer prévlo, emltldo pelos orgaos competentes
sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, so deixara
de prevaiecer, por declsao de dois tergos dos membros da Camara
Municipal.
§ 3° As contas do municiplo ficarao durante 60 (sessenta) dias
anualmente, a disposicao de qualquer contribulnte, para exame e
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apreclacao, o qual podera questionar-ihes a iegitlmldade nos termos
da lei.
§ 4° E vedada a crlacao de tribunals, conselhos ou orgaos de
contas municipais.

sE(;Ao |||
DA INSTALAQAO E DA POSSE
Art. 58. No dia 1° de janeiro do prlmelro ano de cada ieglsiatura,
a Camara Municipal reunlr-se-a em sessao soiene preparatérla para a
posse de seus membros.
§ 1° Sob a presidéncla do vereador mais votado, dentre os
presentes, os demais vereadores prestarao compromisso tomarao
posse, cabendo ao Presidente prestar o seguinte compromisso:
“Prometo cumprlr a Constituicao Federal, a constituicao do Estado e a
Lei Organica Municipal, obser\/ar as leis, desempenhar com serledade
e lealdade o mandato que me fol conflado, e trabalhar pelo progresso do
Municipio, bem estar do povo e zelar pela preservacao das llberdades
democraticas.”
§ 2° Prestado o compromisso pelo Presidente, o secretario que
fol designado para esse fim, fara a chamada nominal de cada Vereador,
que deciarara: “Asslm o prometo.”
§ 3° O vereador que nao tomar posse na sessao prevlsta neste
artigo, devera fazé-lo no prazo de qulnze dias, salvo motivo justo
previsto pela Camara Municipal.
§ 4° No ato da posse os vereadores deverao deslncompatlblilzarse e fazer declaracao de seus bens e também no térmlno do mandato,
sendo ambas as declaracoes transcrltas em livro proprio e resumidas
em ata.
§ 5° A eieicao da Mesa Diretora do segundo biénio de cada
ieglsiatura dar-se-a na ultima sessao ordinaria do ultimo ano leglslatlvo.
(Acrescido pela ELOM n° 06/2006)
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sE(;Ao IV
DA REMUNERAQAO DO PREFEITO, VEREADORES E
DA REPRESENTAQAO
DO VICE-PREFEITO
Art. 59. A remuneragao do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, sera fixada pela Camara Municipal, no ultimo ano da
ieglsiatura, até a sua ultima sessao leglslativa, para vlgorar na ieglsiatura
seguinte, observado o disposto na norma constituclonai artigo 29, V.
§ 1° A remuneracao de que trata este artigo sera flxada por lei e
podera ser atuaiizada pelo mesmo indice apiicado na revisao geral de
venclmentos dos ser\/idores pubilcos municipais. (NR dada pela ELOM
n° 04/2006)
§ 2° REVOGADO (Revogado pela ELOM n° 04/2006).
§ 3° REVOGADO (Revogado pela ELOM n° 04/2006).
Art. 60. Na mesma data de fixacao de remuneracao, serao
estabelecidos valores de gratificacao de representacao do Prefeito
Municipal ou Vice-Prefeito e do Presidente da Camara.
§ 1° O valor da gratificacao de representacao do Prefeito Municipal,
nao podera exceder a dois tercos de sua remuneracao.
§ 2° O valor da gratificacao de representaoao do Presidente da
Camara, nao podera exceder a dois tercos do que fol fixado para o
Prefeito Municipal.
Art. 61. As sessoes extraordlnarias poderao ser remuneradas
somente no periodo de reoesso parlamentar, sendo que a verba
indenizatoria paga no mes nao podera ser superior ao subsldio dos
vereadores. (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
Art. 62. REVOGADO. (Revogado pela ELOM n° 04/2006)

SEQAO v
DA MESA E SUAS ATRIBUIQOES
Art. 63. imedlatamente depois da posse, os Vereadores reunlr-seao sob a presidéncia do mais votado dentre os presentes, e havendo a
maioria absoiuta dos membros da Camara, eiegerao os componentes
da Mesa, que ficarao automaticamente empossados.
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Paragrafo unlco. Nao havendo numero legal, o vereador mais
votado dentre os presentes permanecera na presldéncia e convocara
sess6es diarias, até que seja eielta a Mesa.
Art. 64. Amesa sera composta de no minimo 03 (trés) Vereadores,
sendo um deles o Presidente.
§ 1° Cabera ao regimento lnterno da Camara Municipal, dispor
sobre a composicao da Mesa, e subsidiarlamente sobre sua eieigao.
§ 2° Qualquer componente da Mesa podera ser destituido, pelo
voto de dois tercos dos membros da Camara Municipal, quando faltoso,
omlsso ou ineflclente no desempenho de suas atrlbuicoes, devendo o
regimento lnterno, dispor sobre a forma e 0 respectivo processo, bem
como a substituicao do membro que for destituido.
Art. 65. O mandato da Mesa sera de 02 (dois) anos, podendo
haver a reeleicao de seus membros para o mesmo cargo no periodo
subsequente. (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
Art. 66. A Mesa dentre outras atrlbuigoes, compete:
I — propor projetos de lei que criem, transformem ou ampliem
cargos ou funcoes dos sen/loos da Camara e fixem os respectivos
venclmentos;
ii — eiaborar, expedlr, mediante ato, a dlscrlmlnacao anaiitica
das dotacoes orcamentarlas da Camara, bem como aitera-ias quando
necessano;
iii — apresentar projetos de lei, dispondo sobre abertura de
crédito supiementares ou especiais, através de anulaoao parclai, ou
total de dotacoes da Camara;
IV — suplementar mediante ato, as dotacoes do orcamento
da Camara, observado o limite de autorizacao constante da Lei
Orcamentarla, desde que os recursos para a sua cobertura sejam
provenientes de anulacao total ou parciai;
V — devoiver a tesourarla da Prefeitura o saldo de calxa existente
na Camara ao final do exercicio, caso seja declarada conveniéncla e
oportunldade; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
Vi — envlar ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia 1° de
marco de cada ano, as contas do exercicio anterior.
Art. 67. Ao Presidente da Camara, dentre outras atribulcoes,
compete:
I — representar a Camara, em juizo e fora dele;
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Ii — dirigir, executar e disclplinar os trabaihos iegisiativos e
adminlstrativos da Camara;
Ill — fazer cumprlr o regimento lnterno, sujeitando a sua
interpretacao a
manlfestacao da maioria;
IV — promulgar as resolucoes e os decretos iegisiativos, bem
como as leis com sancao tacita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo
plenario;
V — fazer publicar os atos da Mesa, bem como as resoiucées,
Decretos Legisiativos e as leis por eia promuigados;
Vi — declarar extinto o mandato de Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores nos casos prevlstos em lei;
Vii — requlsitar o numerario destlnado as despesas da Camara;
VIII — apresentar ao pienario, até o dia 20 (vinte) de cada mes, 0
balancete relatlvo aos recursos recebidos e as despesas do més anterior;
IX — designar comlssoes especiais nos termos reglmentals
observadas as lndlcacoes partldarias;
X — exercer substitulcao a chefla do Executivo Municipal, nos
casos prevlstos em lei;
Xi — mandar expedlr certldées requerldas para a defesa de direitos
e esclareclmentos de sltuacoes;
XII — representar sobre a inconstituclonaildade de lei ou ato
municipal;
XIII — solicitar a intervencao do Municipio, nos casos admltldos
pela constituicao do Estado;
XIV — manter a ordem no recinto da Camara, podendo solicitar
forca necessaria para esse flm;
XV — dar provimento aos cargos e funcoes do Quadro de Pessoal
da Secretaria da Camara Municipal, bem como exonerar e demitir os
seus ocupantes, na forma da lei.
Art. 68. O Presidente da Camara Municipal, ou quem o substltuir,
somente manlfestara o seu voto, nas segulntes hlpoteses:
I — na eleicao de Mesa Diretora;
ii — quando a matérla exiglr para sua aprovacao quorum quallflcado
ou maioria absoiuta de votos favoravels; (NR dada pela ELOM n° O4/2006)
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iii — quando ocorrer empate em qualquer votacao no Pienarlo.
Art. 69. Ao Vice-Presidente além das atrlbuicées contldas no
Regimento lnterno, as segulntes:
I — substltuir 0 Presidente da Camara em suas faitas, auséncias,
impedimentos ou iicencas;
ll — promulgar e fazer publicar, obrlgatorlamente as resolucoes e
os Decretos Legisiativos, sempre que o Presidente, ainda que se ache
em exercicio, deixar de fazé-lo no prazo estabelecido;
iii — promulgar e fazer publicar, obrlgatorlamente, as leis quando
0 Prefeito Municipal e o Presidente da Camara, sucesslvamente
tenham deixado de fazé-lo sob pena de perda do mandato do Membro
de Mesa.
Art. 70. Ao Secretario compete além das atribuicoes contldas no
regimento lnterno, as segulntes:
I — rediglr a Ata das sessoes secretas;
ii — acompanhar e supervislonar a redacao das Atas das demais
sessoes e proceder a sua leitura;
Ill — fazer a chamada dos Vereadores;
IV — registrar em livro proprlo os procedentes firmados na
apilcacao do Regimento lnterno;
V — fazer a lnscrlgao dos oradores na pauta dos trabaihos;
Vi — substltuir os demais membros da Mesa, quando necessario.

sEcAo VI
DOS VEREADORES
Art. 71. Os Vereadores nao poderao:
I — desde a expedlcao do diploma:
a) firmar ou manter contato com pessoa juridica de direito
publico, autarquia, empresa publica, sociedade de economla mista ou
empresa concesslonaria de servico publico, salvo quando o contrato
obedecer a oiausula unlforme;
b) aceltar ou exercer cargos, funcao no emprego remunerado,
inclusive os de que seja demlsslvel “ad nutum" nas entldades
constantes da alinea anterior;
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Ii — desde a posse:
a) ser proprietario, “controlador” ou dlretor de empresa que goze
de favor decorrente de contrato de pessoa juridica de direito publlco,
ou nela exercer funcao remunerada;
b) ocupar cargo ou funcao que seja demlsslvel “ad nutum” nas
entldades referidas na alinea a, do inclso I;
c) patrocinar causas em que seja interessada qualquer das
entldades alinea a do inclso I;
d) ser titular de mais um cargo ou mandato eletlvo Federal,
Estadual ou Municipal.
Art. 72. Os vereadores sao inviolaveis por suas oplnioes, palavras
e votos no exercicio do mandato e na clrcunscrlcao do municiplo.
Art. 73. Perdera o mandato o Vereador que:
I — infringir qualsquer das proiblcoes de que trata esta Lei;
Ii — sofrer condenacao criminal em sentenca transltada em
julgado;
Ill — utilizar o mandato para pratica de atos de corrupgao ou
lmprobidade administrativa;
IV — quando o decretar a Justlca Eieltorai, nos casos prevlstos
nas Constltulcoes Federal e Estadual;
V — cujo procedimento for declarado incompativei com o decoro
da vereanga ou atentatorlo as instituicoes vigentes;
VI — que fixar residéncia fora do Municipio, sem autorizacao
expressa do Plenarlo, em casos excepcionals;
Vii — deixar de comparecer em cada periodo de reunloes
ordlnarias, a terca parte delas, salvo ilcenca concedida na forma desta
Lei ou missao por este autorlzada;
VIII — que perder ou tiver suspensos os direitos politicos;
§ 1° Além de outros casos definidos no Regimento lnterno,
considerar-se-a incompativei com o decoro da representacao do
abuso das prerrogatlvas asseguradas ao Vereador, ou a percepcao no
exercicio do mandato de vantagens liicitas ou lmorals.
§ 2° Nos casos dos ltens I, ii, Iii, IV, a perda do mandato sera
declarada pela Camara Municipal; mediante provocacao de qualquer
de seus membros, da respectlva mesa ou Partldo Politico.
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§ 3° No caso do item V e Vi, a perda do mandato, podera
ocorrer por provocacao de qualquer dos Vereadores, de partldo
ou do prlmelro suplente do partldo, e sera declarada pela Mesa
Diretora da Camara, assegurada plena defesa e podendo a declsao
ser objeto de apreclacao judicial.
§ 4° Se ocorrerem os casos prevlstos nos ltens Vi e VII a
perda sera automatica e declarada pela Mesa.
§ 5° E incompativei com o decoro parlamentar, além dos
casos deflnldos no Regimento lnterno, o abuso das prerrogatlvas
asseguradas ao Vereador ou a percepgao de vantagens lndevldas.
Art. 74. A renuncla do Vereador far-se-a por documento, com
firma reconhecida, dirigida a Presidéncia da Camara, reputandose aberta a vaga, depois de lido em sessao e transcrito em ata.
Art. 75. Em caso de vaga, nao havendo suplente, o Presidente
comunicara o fato, dentro de quarenta e oito horas ao Tribunal
Regional.
Art. 76. No ato da posse e ao término do mandato, o Vereador
devera fazer deciaracao de bens, a qual sera transcrlta em livro
proprio.
Art. 77. Aos que por forca de atos institucionais, tenham
exercldo gratuitamente mandato eletlvo de Vereador, serao
computados para, efeitos de aposentadoria no servigo pubiico e
Prevldéncia Social os respectivos periodos.
Art. 78. Sao condicées de elegibilidade, na forma da lei:
I — a nacionaiidade brasiieira;
ll — o pleno exercicio dos direitos politicos;
iii — o aiistamento eleitorai;
IV — o domicilio eleitorai na clrcunscrlcao;
V — a fiiiacao partldaria;
VI — a ldade minima de:
a) vinte e um anos para Prefeito e Vice-Prefeito;
b) dezolto anos para Vereador.
Art. 79. O Vereador presente a sessao, nao pode escuzar se
de votar, salvo quando tratar-se de matérla em que esteja impedldo
de fazé-lo.
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Paragrafo unlco. Sera nula a votacao em que o Vereador
vote sobre matérla de interesse particular seu, ou de seu c6njuge,
ou de pessoa que seja parente consanguineo ou aflm até o terceiro
grau.
Art. 80. Nao perdera o mandato o Vereador:
I — investido em cargo de secretario Municipal;
ll — llcenclado pela Camara por motivo de doenca ou para
tratar, sem remuneracao de interesse particular, desde que, neste
caso, o afastamento nao ultrapasse cento e vinte dias, por sessao
iegisiatlva.
§ 1° O suplente sera convocado nos casos de vaga, de
investldura em funcoes previstas no inclso I, ou de llcenga superior
a cento e vinte dias.
§ 2° Ocorrendo vaga e nao havendo suplente, far-se-a a
eleicao para preenché-la,
se faltarem mais de qulnze meses para o térmlno do mandato.
§ 3° Na hipotese do inclso I, o Vereador podera optar pela
remuneracao do seu mandato.

sEcAo VII
DAS SESSOES DA CAMARA
Art. 81. A Camara Municipal reunlr-se-a em Sessoes
Ordinarlas, extraordlnarias e soienes e, no recesso em Sessées
Legisiatlvas Extraordinarias, na forma que dispuser seu Regimento
lnterno, cuja remuneracao sera efetlvada conforme, o estabelecido
nesta Lei Organica e na Leglsiagao Especifica.
Art. 82. As cotacoes nas Sessoes da Camara serao
preferenciaimente simbolicas, podendo ser secretas e unlnominais
na forma que especlflcar 0 seu regimento em casos especiais.
Art. 83. independentemente de convocagao, a Sessao
Legisiatlva anuai funcionara de 15 (qulnze) dejaneiro a 15 (qulnze)
de dezembro. (NR dada pela ELOM n° 3/2005)
§ 1°As reunloes fixadas para estas datas, serao transferldas
para o prlmelro dia util subsequente, quando recairem em sabado,
domingo e feriado.
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§ 2° A Sessao Legisiatlva nao sera interrompida sem a
aprovacao do Projeto de Lei de Diretrizes Orgamentarias.
Art. 84. As Sessoes da Camara deverao ser realizadas em
recinto destlnado ao seu funclonamento, considerando-se nulas as
que se realizarem fora dele.
§ 1° Comprovada a impossibilidade de acesso aquele recinto,
ou outra causa que impeca a sua reailzagao, poderao ser realizadas
sess6es em outro local, por declsao do Presidente da Camara.
§ 2° As sessoes soienes poderao ser realizadas fora do recinto
da Camara, mediante prévla declsao do Plenarlo.
Art. 85. As Sessoes da Camara serao pubilcas, salvo deilberagao
em contrarlo, tomada pela maioria de dois tercos de seus membros,
quando ocorrer motivo relevante de preservacao de decoro parlamentar.
Art. 86. As sessoes so poderao ser abertas com a presenca de,
no minimo, um terco dos membros da Camara.
Paragrafo unlco. Considerar-se-a presente a Sessao, o Vereador
que assinar o livro de presenca até o lnicio da Ordem do Dia e participar
dos trabaihos do Plenarlo e das votacoes.

sEcAo viii
DAS SESSOES EXTRAORDINARIAS
Art. 87. A Camara podera reunlr-se extraordlnariamente, para
tratar de deliberacao de matérias urgentes e de relevante interesse
publico, desde que devidamente convocada pelo Prefeito, pelo
Presidente da Camara ou pela maioria absoiuta de seus membros.
(NR dada pela ELOM n° 04/2006)
§ 1° Da pauta da Ordem do Dia das sessoes extraordlnarias nao
poderao constar matérlas estranhas no objetlvo da convocagao.
§ 2°Aconvocacao sera levada ao conheclmento dos Vereadores,
pelo Presidente da Camara, através da comunicacao teief6nica,
teiegrafica ou em pubiicagao pela imprensa. Sempre que possivel
a convocagao far-se-a em sessao, caso em que sera comunicada
apenas aos ausentes.
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sE(;Ao IX
DAS comissoes PERMANENTES E TEMPORARIAS
Art. 88. As Comlssoes Permanentes da Camara serao eleitas na
mesma ocasiao em que se der a eleigao da Mesa pelo mesmo prazo de
02 (dois) anos, permitlda a reeielcao somente para membros da primelra.
§ 1° De acordo com o estabelecido no Regimento lnterno,
mediante Resolucao da Camara, poderao ser citadas:
I — Comissoes Pariamentares;
ii — Comlssoes Especlals;
§ 2° As Comissoes de inquérlto, sobre fato determinado e objetlvo
que se lnclua na competéncia do Municipio, serao constituidas a
requerimento de pelo menos de 1/3 (um terco) dos seus membros, com
a aprovacao do Plenarlo, presente a maioria absoiuta, com poderes de
lnvestigacao proprias de autorldades judlcials;
§ 3° Nao poderao ser constituidas Comissoes Especiais ou de
inquérlto, enquanto 03 (trés) delas estiverem em funclonamento;
§ 4° Na composicao das Comlssoes Permanentes, Especiais e
de inquérlto assegurar-se-a, tanto quanto possivel, a representagao
proporclonal dos Partldos partlcipantes da Camara;
§ 5.° As comissoes especiais e de inquérlto funcionarao na sede
da Camara Municipal, nao sendo permitidas indenlzagoes para despesas
de viagens de seus membros.
§ 6.° As Comissoes Especiais tem por finalidade tratar de assunto
pré-determinado e serao constituidas por proposta de Mesa ou a
requerimento de, no minimo 1/3 (um teroo) dos membros da Camara,
com a aprovacao do Plenarlo, presente a maioria absoiuta, desde que,
no requerimento, conste seu objetlvo o numero de seus membros e o
prazo de sua duracao.
Art. 89. As comissoes em razao da matérla de sua competéncla
cabe:
I — realizar audiéncias pubiicas com entidade da sociedade civil;
ll — convocar Secretarlos do Municipio para prestar, lnformacées
sobre assuntos inerentes a suas atribuicoes;
Iii receber peticoes, reciamacoes, representacoes ou quelxas de
qualquer pessoa contra atos ou omiss6es das autorldades ou entldades
pubilcas;
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IV — solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadao;
V — acompanhar a execugao orcamentaria.
Art. 90. As Comissoes Parlamentares de inquérlto criadas pela
Camara Municipal, por maioria absoiuta de seus membros terao os
seus poderes e procedimentos prevlstos no seu paragrafo terceiro do
artigo 58 da Constituicao Federal.

SESSAO x
DAS DELIBERAQOES
Art. 91. A aprovagao da matérla em dlscussao, salvo as excecoes
previstas nos paragrafos segulntes, dependera do voto favoravei da maioria
simples dos membros da Camara.
§ 1° Dependerao do voto favoravei da maioria absoiuta dos membros
da Camara a aprovacao e alteracées das segulntes matérias: (NR dada
pela ELOM n° 04/2006)
I — Codlgo Trlbutario do Municipio;
ll — Codigo de Obras e Edificacées;
iii — direitos e vantagens dos servigos municipais;
IV — Regimento lnterno da Camara
V — criacao de cargos e aumento de venclmentos de sen/idores;
VI — fixacao do subsldio do Prefeito;
Vii — obtencao de empréstimos; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
VIII - as Leis relativas ao objeto do capltulo ill, desta Lei, so serao
conslderadas aprovadas se objetivarem votos favoraveis de, pelo menos, a
maioria da Camara e nao poderao ser tidas como aprovadas por preclusao;
IX — projetos de lei compiementar e deiiberaoao sobre mensagem de
veto. (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
§ 2.° Dependerao de voto favoravei de dois tercos dos membros da
Camara;
I — as Leis concernentes a:
a) aprovacao e alteracao do piano dlretor de desenvolvlmento lnterno,
inclusive as normas relativas a zoneamento e controle dos loteamentos;
b) concessao de servigos pubilcos;
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c) concessao de direito real de uso;
d) allenagao de bens lmovels;
e) aqulsicao de bens lmovels por doacao com encargos;
ii — reailzacao de sessao secreta;
Iii — REVOGADO; (Revogado pela ELOM n° 04/2006)
IV — rejeigao de parecer prévlo do Tribunal de Contas;
V — concessao de titulos de Cidadao Honorarlo ou qualquer honraria
ou homenagem;
Vi — aprovacao da representacao soilcltando a aiteracao do nome
do Municipio;
Vii — isencao fiscal;
VIII — perda do Mandato de Vereador, Prefeito ou Vice-Prefeito;
IX — convocacao de Dlretor de Departamento Municipal ou cargo
equivalente;
X — obtencao de moratorla e remissao de divida;
§ 3° REVOGADO; (Revogado pela ELOM n° 04/2006)
§ 4° Entende-se por maioria absoiuta nos termos desta lei, metade
da totalidade da Camara, mais a fragao para completar o numero lnteiro;
§ 5° O vereador que tiver interesse pessoal na deliberagao nao
podera votar, sob a pena de nulidade de votacao;
§ 6.° Nas deilberacées da Camara o voto sera sempre pubilco, salvo
os casos em que a lei dispuser em contrario.

sEcAo XI
DA LIDERANQA
Art. 92. O Vereador podera iicenclar-se somente:
I — por moléstia devidamente comprovada;
Ii — para desempenhar missoes temporarias de carater cultural
ou de interesse do Municipio;
Ill — para tratar de interesse particular por prazo determinado,
nunca inferior a cento e oltenta dias, nem superior a um ano, nao
podendo reassumir o exercicio do mandato, antes do término da iicenga;
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IV — para exercer funoﬁes de Secretario Municipal ou cargo
equivaiente do Municipio;
Paragrafo unico. Para fins de remuneracao, considerar-se-a
como em exercicio o Vereador llcenclado nos termos dos lncisos I e ll
deste artigo, e quando couber no caso do item IV.

SECAO XII
DA coNvocAcAo DO SUPLENTE
Art. 93. Dar-se-a a convocacao do suplente, no caso de vaga, de
investldura em cargo a que se refere esta lei, em caso de llcenca, por
prazo determinado, legalmente concedida, quando nao remunerado o
mandato;
§ 1.° O suplente convocado devera tomar posse dentro do prazo
de qulnze dias, salvo motivo justo, acelto pela Camara, assinando-seihe, neste caso, novo prazo.
§ 2.° Em caso de vaga, nao havendo suplente, o Presidente
comunicara o fato dentro de quarenta e oito horas, ao Tribunal Eleitorai.

SEQAO XIII
DO PROCESSO LEGISLATIVO
Art. 94. O processo leglslatlvo compreende a elaboragao de:
I — Emenda a Lei Organica Municipal; (NR dada pela ELOM n°
04/2006)
ll — Leis Complementares; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
iii — Leis Ordinarias; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
IV — Resolucoes; (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
V — Decretos-Legisiativos. (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
§ 1° REVOGADO. (Revogado pela ELOM n° 04/2006)
§ 2° A matérla que receber parecer contrarlo, quanto ao mérito, de
todas as comissoes, sera tida como rejeitada. (NR dada pela ELOM n°
04/2006)
§ 3° Para solucao nos casos omissos nesta lei, devera ser consultada,
no que couber, a sistematica do processo leglslatlvo aplicavel ao Estado.
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Art. 95. O Prefeito podera envlar a Camara Municipal, projetos
de lei, sobre qualquer matérla os quals, se o solicitar, serao por
eias apreciadas no prazo de quarenta e cinco dias, a contar de seu
receblmento.
§ 1°A solicitacao do prazo mencionado neste artigo, podera ser
felta depois da remessa do projeto e em qualquer fase de andamento,
contando o referldo prazo a partlr da data de sua sollcitacao.
Art. 96. A iniciativa das leis compete ao Prefeito, ao Vereador
ou Comissao da Camara Municipal.
§ 1° Compete excluslvamente ao Prefeito a iniciativa das leis que:
a) dlsponha sobre matérla financeira;
b) criem cargos, funcoes ou empregos publicos ou aumente
venclmentos, salario ou despesa pubiica, ressalvada a competéncia
da iniciativa da Camara Municipal, no que se refere a projetos de lei,
que criem ou extingam cargos, funcoes ou empregos publlcos de seu
quadro de pessoal e fixem os respectivos venclmentos;
c) disponham sobre a organizacao administrativa do Municipio
ou sobre matérla tributaria ou orcamentaria;
d) disponham sobre servioos ptlbllcos do Municipio, seu regime
juridico, provlmentos de cargos, estabilldade e aposentadoria de seus
funclonarios;
§ 2.° Nao serao permitidas emendas que lmportem em aumento
das despesas previstas:
a) nos projetos originals de competéncla excluslva do Prefeito;
b) naqueles referentes a organizacao do servigo administratlvo
da Camara Municipal.
Art. 97. O projeto aprovado sera enviado a sancao ou promulgagao.
Paragrafo unico. As matérlas que constarem dos projetos
rejeltados nao poderao constituir objeto de deiiberacao na mesma
sessao leglslativa, salvo por proposta da maioria absoiuta dos
membros do Legislativo. (NR dada pela ELOM n° 04/2006)
Art. 98. Quando depender de sangao, o projeto aprovado, sera
enviado ao Prefeito, que, assentindo o sancionara.
§ 1° Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte,
lnconstltucional ou contrarlo ao interesse publlco, veta-lo-a, total ou
parclalmente, dentro de qulnze dias utels, contados a partlr daquele
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em que 0 receber, e comunicara dentro de quarenta e oito horas, ao
Presidente da Camara, os motivos do veto. (NR dada pela ELOM n°
04/2006).
§ 2° Decorrido o prazo, o siléncio do Prefeito importara em
sancao.
§ 3° Comunlcado o veto a Camara devera aprecia-lo no prazo
maxlmo de 30 (trlnta) dias, so podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria absoiuta de seus membros, em votagao nominal. (NR dada
pela ELOM n° 09/2010)
§ 4° REVOGADO. (Revogado pela ELOM n° 04/2006)
§ 5° Se a lei nao for promuigada dentro de quarenta e oito
horas, pelo Prefeito nos casos dos paragrafos segundo e terceiro o
Presidente da Camara Municipal a promulgara e se este nao o flzer em
igual prazo, fa-lo-a o Vice-Presidente.

SECAO XIV
DAS LEIS
Art. 99. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ou
Comlssao da Camara Municipal, ao Prefeito Municipal e aos cldadaos
na forma e nos casos prevlstos nesta Lei Organica, assegurando-se
estes ultimos o direito de fazer uso da Tribuna Livre para apresentacao,
justlficativa e defesa de suas propostas, devidamente apresentadas a
Mesa Diretora, com antecedéncla minima de cento e vinte horas com
0 respectivo requerimento de lnscrigao.
Paragrafo unico. A inscrigao do cldadao para faiar na
apresentacao e defesa da proposta, sera deferlda pela Mesa Diretora
com a fixacao do dia e horario da Sessao Ordinaria.
Art. 100. O Prefeito Municipal podera solicitar urgéncia para
apreclacao de projetos de leis de sua iniciativa;
§ 1° Se no caso deste artigo a Camara Municipal nao se
manifestar até quarenta e cinco dias sobre a proposicao, sera esta
incluida obrlgatorlamente na Ordem do Dia, sobrestando-se a
deliberacao quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votacao;
§ 2° O prazo referldo no paragrafo anterior nao corre nos periodos
de reoesso da Camara Municipal, nem se apllcam aos projetos que se
refiram a codlgos.
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Art. 101. A Lei Organica Municipal podera ser emendada
mediante proposta:
I — do prefeito Municipal;
ll — no minimo 1/3 dos membros do Legislativo. (NR dada pela
ELOM n° 04/2006)
§ 1° A emenda da Lei Organica do Municipio sera promuigada
pela Mesa da Camara Municipal com respectivo numero e ordem;
§ 2° A matérla constante de proposta de emenda rejeitada ou
havlda por prejudlcada nao pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessao iegisiatlva.
Art. 102. REVOGADO. (Revogado pela ELOM n° 04/2006)

TITULO v

DA TRIBUTACAO E Do ORCAMENTO
CAPITULO I
DA TRIBUTAQAO MUNICIPAL
Art. 103. Compete ao Municipio instituir os segulntes tributos:
I — lmpostos;
Ii taxas, em razao do exercicio do poderde policla ou pela utilizacao,
efetlva ou potenclai, de servlcos pubilcos de sua atribuicao, especlflcos e
divlsivels, prestados ao contrlbulnte ou posto a sua disposicao.
Iii - contribuicao de melhoria decorrente de obras publlcas.
IV — contrlbulcoes para fiscais.
§1°Sempre que possivel, os impostosterao caraterpessoal e serao
graduados segundo a capacldade econémlca do contrlbulnte, facultado
a administracao tributaria, especlalmente para conferir efetivldade a
esses objetivos. identificar, respeitados os direitos individuals e nos
termos da lei, o patrlm6nlo, os rendlmentos e as ativldades economicas
do contrlbulnte.
§ 2° As taxas nao poderao ter base de calculo propria de lmpostos,
e todo produto de arrecadagao das mesmas sera alocado ao orgao
responsavel pelo respectivo poder de policla ou pela prestacao de sen/icos
pl]bIICOS que fundamente a cobranca.
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Art. 104. O municiplo podera instituir contribulcao, cobrada de seus
servidores, para o custelo, em beneficlo destes, de sistema de prevldéncia
e assisténcla social.
Art. 105. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas a
contribulnte, é vedado ao municiplo:
I — exiglr ou aumentar tributo sem lei que o estabeieca;
ll — instituir tratamento desigual entre contribulntes que se
encontrem em situacao equivaiente, proibida qualquer distincao em razao
de ocupacao proflssional ou funcao por eles exercida, independentemente
da denominacao juridica dos rendlmentos, titulos e direitos.
iii — cobrar tributos:
a) em relagao a fatos geradores ocorridos antes do lnicio da
vigéncia da lei que os houver instituido ou aumentado;
b) no mesmo exercicio financeiro em que haja sido pubilcada a lei
que os lnstltulu ou aumentou.
IV — utilizar tributo com efeito de conflsco;
V — estabelecer ilmltagoes ao trafego de pessoas ou bens, por meio
de tributos intermuniclpals ou qualsquer outros, ressalvada a cobranga de
pedagios pela utilizagao de vias conservadas pelo Poder Publlco;
Vi — instituir lmpostos sobre:
a) Patriménio, renda ou servlgos uns dos outros ou da Uniao.
b) Tempios de qualquer cuito.
c) Patrimonio, renda ou servlgo dos partldos politicos, inclusive
suas fundaoées, das entldades slndicals dos trabalhadores, das
instituicoes de educacao e de assisténcia social, sem fins lucrativos,
atendidos os requlsltos da lei;
d) Llvros, jornals, periodicos e o papei destlnado a sua impressao;
Vii — estabelecer diferenca tributaria entre bens e servicos, de
qualquer natureza, em razao de sua procedéncia ou destlno.
§ 1°Avedacao expressa no inclso Vi, a, deste artigo é extenslvo
as autarqulas e as fundagoes lnstituldas e mantidas pelo Poder Publlco
no que se refere ao patrlmonlo, a renda e aos servidores vincuiados as
suas flnalldades essenclals ou a delas decorrentes.
§ 2° O disposto no inclso Vi, a, deste artigo e no paragrafo
anterior, nao se apilca na exploracao de ativldades econ6micas regidas
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pelas normas aplicavels a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestacao de precos ou tarifas pelo usuario, nem exonera o
promitente comprador da obrigacao de pagar o lmpostos reiativamente
ao bem lmovei.
§ 3° As vedacoes expressas no inclso Vi, b, c, deste artigo
compreendem somente 0 patrim6nio, a renda e os servloos relaclonados
com as flnalldades essenclals das entidade nelas menclonadas.
§ 4° A concessao de anlstla ou remlssao que envoiva matérla
tributaria ou prevldenclaria so podera ser concedida através de lei
especifica municipal.
Art. 106. Compete ao Municipio instituir lmpostos sobre:
I — propriedade predlai e territorial urbana;
Ii — transmissao intervivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de
bens lmoveis, por natureza ou acessao fisica, e de direito reals sobre
imoveis, exceto os de garantia, bem como cessao de direitos a sua
aqulsloao.
Ill — vendas a varejo de combustiveis liquidos e gasosos, exceto
oleo diesel;
IV — servicos de qualquer natureza nao compreendidos na
lncidéncia do imposto sobre a Clrcuiacao de Mercadorias e Servlgos,
deflnldos em lei.
§ 1° O imposto de que trata o inclso I, deste artigo, podera ser
progresslvo, reguiamentado por lei municipal, de forma a assegurar o
cumprlmento da funcao social da propriedade.
§ 2° O imposto de que trata o inclso ll, deste artigo, nao lnclde
sobre a transmlssao de bens ou direitos incorporados ao patriménlo de
pessoas juridicas em realizacao de capital, nem sobre a transmissao
de bens ou direitos decorrentes de fusao, lncorporacao, cisao ou
extincao de pessoas juridicas, salvo se, nesses casos, a atlvldade
preponderante do adqulrente for o comércio desses bens ou direitos,
iocagao de bens imoveis ou arrendamento mercantii.
§ 3° Ao Municipio cabera, na forma da Lei Complementar
Federal:
I — fixar as aiiquotas maximas dos lmpostos de que trata os
lncisos iii e IV;
Ii — excluir da lncidéncia do imposto previsto no inclso IV,
exportacoes de servicos para o exterior.
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Art. 107. Pertencem ao Municipio:
I produto da arrecadacao do imposto da Uniao sobre a renda de
qualquer natureza incldente na fonte, sobre rendlmentos pagos, a qualquer
titulo, por eles, suas autarqulas e pelas fundacées que usufruirem ou
mantiverem;
ii — clnquenta por cento do produto da arrecadacao do imposto
estadual sobre a propriedade de veicuios automotores licenciados em
seu territorlo;
Iii — clnquenta por cento do produto de arrecadacao do imposto da
Uniao sobre a propriedade territorial rural reiativamente aos imovels nele
situados.
IV — vinte e cinco por cento do produto de arrecadacao do imposto
estadual sobre as operacoes relativas a clrculacao de mercadorias e
sobre prestacao de servicos de transportes interestadual e intermunicipal
e de comunicacao;
V — a respectlva cota do fundo de participagao dos Municipios
prevlsta no artigo 159, I, b, da Constltulgao Federal;
VI — setenta por cento da arrecadacao conforme a origem do
imposto a que se refere o artigo 153, paragrafo 5.°, ll, da Constitulcao
Federal;
Vii — vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado,
nos termos do artigo 142, Vii da Constltuigao Estadual e artigo 159,
paragrafo 3.°, da onstituicao Federal.
Paragrafo L'inico.As parceias de receita pertencentes aos Municipios,
mencionados no inclso IV, serao creditadas conforme 0 seguinte critério:
a) trés quartos, no minimo, na proporcao do valor adiclonado nas
operacoes
relativas a Circulacao de Mercadorias e nas prestacoes de servigos
realizadas em seus terrltorlos;
b) até um quarto, de acordo com 0 que dispuser a lei Complementar
Estadual.
Art. 108. A deflnicao do valor adiclonado, para os efeitos do artigo
anterior, paragrafo unlco — a, obedecera aos crltérlos fixados em lei
compiementar federal.
Art. 109. O municiplo divuigara e publicara, até o ultimo dia do més
subsequente ao da arrecadaoao, o montante de cada um dos atrlbutos
arrecadados, bem como os recursos recebidos.
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Art. 110. O Poder Pubilco Municipal, no prazo de cento e oltenta
dias apos o encerramento do exercicio financeiro, dara duplicidade as
segulntes informaoées:
Art. 111. Para obter ressarclmento da prestacao de sen/lcos de
natureza comercial ou industrial, ou de sua atuacao na organizacao
e exploracao de seu patrim6nlo o Municipio podera cobrar precos
publlcos.
Art. 112. Lei Municipal estabelecera outros crltérlos para a
flxacao de precos publlcos.

CAPITULO ll

DAS FINANCAS PUBLICAS
Art. 113. O planejamento pubiico, expressao fisico-financeira
da acao governamentai, sera entendido nao so como conjunto de
declsoes, devidamente lntegradas sobre a iocacao de recursos, mas,
sobretudo, como um lnstrumento que expresse, o conjunto de acoes
a serem desenvolvldas, setorlal e especlalmente, na busca constante
de se alcancar maiores niveis de eficiéncia e eficacla dos atos
governamentais.
Paragrafo unico. O planejamento sociocultural do municiplo sera
eiaborado e acompanhado por um coleglado, composto pelo Prefeito,
Vice-Prefeito, Presidente da Camara, iideres dos partldos politicos
com mandato e dois representantes de federacao de moradores
do municiplo, com base em documento eiaborado pela Secretaria
Municipal de Planejamento.
Art. 114. Leis de iniciativas do Poder Executivo Municipal
estabeiecerao:
I — o piano plurianual;
Ii — as diretrlzes orcamentarias;
Ill — os orgamentos anuais;
§ 1° A lei que instituir o piano piurianuai estabelecera, de forma
reglonailzada, as diretrlzes, objetivos e metas da administraoao pubiica
direta e indireta para despesas de capital e outras delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duracao continuada.
§ 2° A lei de diretrlzes orcamentarlas compreendera as metas
e prloridades da admlnistragao publlca lnclulndo as despesas de
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capital para o exercicio financeiro subsequente, orientara a eiaboracao
da lei orgamentaria anuai, dispora sobre as aiteracoes na legisiacao
tributaria.
§ 3° O Poder Executivo publicara, até trlnta dias, apos o
encerramento de cada bimestre, relatorio resumido da execucao
orcamentaria, apresentando em valores mensals para todas as suas
receltas e despesas.
§ 4° A lei orcamentaria anuai compreendera:
I — o orcamento fiscal referente aos Poderes do Municipio, seus
fundos, orgaos e entldades da admlnistracao direta e indireta, inclusive
fundacoes lnstituldas e mantidas pelo Poder Pubilco;
ii — o orgamento de lnvestlmentos das empresas em que o
municiplo, direta ou lndlretamente detenha a maioria do capital social
com direito a voto.
§ 5° A lei orcamentarla anuai nao contera disposltivo estranho
a prevlsao da receita e a fixacao da despesa, nao se lnclulndo na
proiblcao a autorizacao para abertura de créditos supiementares e
contratagao de operacoes de crédlto, ainda que por antecipacao de
receita, nos termos da lei.
Art. 115. Os projetos de lei reiatlvos ao piano piurianuai, as
diretrlzes orcamentarlas, ao orcamento anuai e aos créditos adicionais,
serao apreciados pela Camara Municipal, cabendo a sua comissao
especifica de carater permanente.
I — examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos
neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Poder
Executivo;
ii—examlnareemitirparecersobreopiano piurianuai,asdlretrizes
orcamentarlas e os orcamentos anuais e exercer o acompanhamento
e a fiscallzacao orcamentaria, sem prejuizo da atuacao das demais
omlssoes existentes na Camara Municipal.
§ 1° As emendas serao apresentadas na comissao que sobre
eias emitira parecer e apreciadas na forma regimental, pelo Plenarlo
da Camara Municipal.
§ 2° As emendas ao Projeto de Lei do orcamento anuai, ou aos
projetos que 0 modifiquem, somente podem ser aprovados caso:
I — sejam compativeis com o piano piurianuai e com a lei de
diretrlzes orgamentarlas;
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Ii — lndiquem os recursos necessarlos, admltldos apenas os
provenientes de anuiacao de despesa, excluidas as que indlcam sobre:
a) dotagao de pessoal e seus encargos;
b) servico da divida, ou
iii — sejam relaclonadas:
a) com correcao de erros ou omlssoes;
b) com dlspositlvos do texto ao projeto de lei.
§ 3° As emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orcamentarias
nao poderao ser aprovadas, quando incompativeis com 0 Piano
Plurianual;
§ 4° O Prefeito Municipal podera envlar mensagem a Camara
Municipal, para propor modlficacoes nos projetos a que se refere este
artigo, que enquanto nao iniciada a votacao, na comissao especifica,
na parte cuja alteracao é proposta.
§ 5° Os Projetos de Lei do Piano Plurianual, das Diretrizes
Orcamentarias e do orcamento anuai, serao envladas pelo Prefeito a
Camara, nos termos da Lei Complementar Estadual.
§ 6° Apllcam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que
nao contrariar o disposto nesta secao, as demais normas relativas ao
processo leglslatlvo.
§ 7° Os recursos que, em decorréncla de veto, emenda ou
rejeicao do Projeto de Lei Orcamentaria Anual, ficarem sem despesas
correspondentes poderao ser utilizados, conforme o caso, mediante
créditos especiais ou supiementares com previa e especifica autorlzacao
legislatlva.
Art. 116. Sao vedados:
I—o lnicio de programas ou projetos nao incluidos na lei Orcamentaria
Anual, desde que seja caracterizado de emergéncia municipal;
ii a reallzagao de operacoes de créditos que excedam o montante
das despesas de capital, ressalvadas as autorlzadas mediante créditos
supiementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder
Legislativo, por maioria absoiuta;
Iii — a reaiizacao de despesas ou a assuncao de obrlgacoes diretas
que excedam os créditos orcamentarios ou adlcionais;
IV — a abertura de crédito suplementar ou especial, sem previa
autorizacao legislatlva e sem indicacao dos recursos correspondentes;
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V — a vincuiacao de receita de lmpostos a orgaos, fundo ou despesa,
ressalvadas as vlncuiacoes previstas no artigo 147, IV da Constituicao
Federal;
Vi — a transposicao, remanejamento ou a transferéncla de recursos
de uma categoria de programa para outra ou de um orgao para outro, sem
prévia autorlzacao legislativa;
Vii — a concessao ou utilizacao de créditos limitados;
VIII — a instituicao de fundos de qualquer natureza sem previa
autorlzacao legislatlva.
§ 1° Nenhum investlmento cuja execucao ultrapasse um exercicio
financeiro podera ser inlclado sem prévia lnclusao no piano plurlanual, ou
sem lei que autorize a lnclusao no piano piurianuai, sob a pena de crime
de responsabilidade.
§ 2° Os créditos especiais e extraordlnarlos terao vigéncia
no exercicio financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de
autorizacao for promuigado nos ultlmos quatro meses daquele exercicio,
caso em que reabertos nos limites de seus saidos, serao incorporados ao
orcamento do exercicio financeiro subsequente.
§ 3° A abertura de créditos extraordlnarlos somente de comocao
interna ou caiamidade pilbilca.
Art. 117. Os recursos correspondentes as dotacoes
orcamentarlas, compreendidos os créditos supiementares e especiais
destlnados aos orgaos do Poder Legislativo, ser-lhe-ao entregues até
o dia vinte de cada més.
Art. 118. Adespesa com pessoal ativo e inatlvo do municiplo nao
podera exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar.
Paragrafo Unico. Aconcessao de qualquer vantagem ou aumento
de remuneracao, a criacao de cargos ou alteracao de estrutura de
carreira, bem como a admlssao de pessoal, a qualquer titulo, pelos
orgaos e entldades da adminlstracao direta ou indireta, inclusive
fundacoes lnstituldas e mantidas pelo Poder PUDIICO, so poderao ser
feitas:
I — se houver prévia dotacao orcamentaria suficiente para atender
as projecoes de despesas de pessoal e aos acrescimos dela decorrentes.
ii
se houver autorizacao especifica na lei de diretrlzes
orcamentarias, ressalvadas as empresas pubiicas e as socledades de
economla mista.
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Iii — as contratacoes a qualquer titulo obedecera o estabelecido
na Constitulcao Federal no seu artigo 37, paragrafo IV e V.
Art. 119. Qualquer cldadao podera solicitar ao Poder Publico
informacées sobre a execucao orcamentaria e financeira do municiplo
que serao fornecldas no prazo de Lei, sob a pena de responsabilidade.
Art. 120. O Projeto de Lei Orcamentaria anuai sera enviado pelo
Prefeito a Camara Municipal, para votacao, até setenta e cinco dias
antes do lnicio do exercicio financeiro seguinte e, se até trlnta dias antes
do encerramento do exercicio financeiro a Camara Municipal nao o
devoiver para sancao, sera promuigada como lei.
Art. 121. As despesas imprevistas ou excepcionais, ou
insuficlentemente dotadas ou para as quais nao hajam sido concedidos
créditos no orcamento anuai, poderao ser atendidos através de créditos
adlcionais.
Art. 122. Sao créditos adicionais:
I — supiementares ou destlnados a compiementacao de dotacoes;
ll — especiais os destlnados a atender despesas que nao se
poderiam prever ou atender, casos de omlssao no orcamento anuai de
dotacoes comprovadamente necessarias;
iii — extraordlnarlos os destlnados as despesas excepcionais
e urgentes, em caso de guerra, subversao lnterna ou caiamidade
publica.
Art. 123. Os créditos supiementares serao abertos em decreto
do Prefeito, apos autorizacao na Lei do orcamento anuai ou lei
especial.
Art. 124. Os créditos especiais serao abertos em decreto do
Prefeito, apos autorlzacao em lei.
Art. 125. Os créditos extraordlnarlos serao abertos em decreto
do Prefeito.
Art. 126. A abertura de créditos supiementares e especiais
depende da existéncia de recursos dlsponiveis, assim considerados
aqueles prevlstos na leglslacao federal que se apilca a matérla.
Art. 127. A vlgéncla dos créditos supiementares flca adstrlta
ao exercicio em que forem autorlzados acompanhando as dotacoes
orcamentarlas e cujas deflclénclas se destlnam a suprir.
Art. 128. Os créditos especiais e extraordlnarlos nao poderao
ter vigéncia além do exercicio em que forem autorlzados salvo se
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o ato de autorizacao for promuigado nos uitimos quatro meses daquele
exercicio, caso em que reabertos os limites dos seus saidos, poderao vigir
ate o término do exercicio financeiro subsequente.
Art. 129. Na execucao orgamentaria, o municiplo obedecera ao que
dispuser a lei Federal, sendo-lhe vedado:
I a transposicao sem prévia legal, de recursos de uma dotacao
para outra;
ll — concessao de créditos limitados;
iii — abertura de credito especial ou suplementar sem previa
autorlzacao da Camara Municipal e sem lndlcacao dos recursos
correspondentes;
lV— a reallzacao de despesas que excedam os créditos orcamentarios
e adlcionais.
Art. 130. Pubilcada a Lei do Orgamento e com base nos limites nela
fixados, a Prefeitura Municipal prepara um orcamento de calxa de exercicio,
através do qual com a antecedéncia possivel, objetlvara compatibllldade a
despesa com as possibllidades de receita, de modo a orientar a execucao
orcamentaria.
Paragrafo Unico. O orcamento de calxa do exercicio sera
periodicamente revlsto de modo a manter-se atuailzado, tendo em vista
o orcamento anuai, os crltérlos adicionais, os restos a receber e pagar,
a obtencao de novos empréstlmos ou flnanclamentos e alteracoes a
conjuntura, que afetam a receita ou a despesa.
Art. 131. Com base nos quadros de discriminacao de despesas e no
orcamento de calxa do exercicio, a Prefeitura Municipal fara a programacao
da despesa através do estabelecimento de cotas trimestrais de desemboiso.
Art. 132. O numerario correspondentes as dotacoes destinadas
a Camara Municipal, sera repassada no flm de cada mes, em quotas de
duo-déclmo conforme o estabelecido na programacao orcamentaria e
financeira da Prefeitura, respeitado os valores orcados para cada unidade
orcamentarla do Poder Legisiatlva Municipal.
Art. 133. Os orgaos da admlnlstracao municipal observarao um
piano de contas unico, e as normas de contabilidade e de audltoria da Lei
Federal.
Art. 134. Os resuitados gerals do exercicio serao demonstrados:
I — no balanco orcamentario, quanto as receltas e as despesas
previstas em conjunto com as realizadas;
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Ii — no baianco financeiro, quanto a receita e a despesa
orcamentarla, bem como aos recebimentos e aos pagamentos de
natureza extraordlnaria, conjugadas com os saidos em espécies,
provenientes do exercicio anterior, os que se transferlram para o
exercicio seguinte;
Ill — no balanco patrimonial, quanto ao:
a) ativo financeiro;
b) ativo permanente;
c) passivo financeiro;
d) passivo patrimonial;
e) saldo patrimonial;
f) contas de compensacao.

CAPITULO iii
~

1

DA FISCALIZAQAO FINANCIEIRA, CONTABIL E
ORQAMENTARIA
Art. 135. O controle dos atos adminlstrativos sera exercldo pelos
Poderes Ptlbilcos e pela sociedade civil na forma que dispuser a lei.
§ 1° O controle popular sera exercldo entre outras modalidades,
por audiéncia publlca e recurso administratlvo coletivo, e aicancara,
inclusive a flscaiizacao da execucao orcamentaria.
§ 2° Sao requlsltos essenclals a valldade do ato administratlvo,
além dos princlpios estabelecidos no artigo 130, a motivacao suficiente
e a razoabllidade.
Art. 136. A admlnlstracao publlca tem o dever de anuiar seus
proprios atos, quando contiver vicios que os tornem llegals, bem como
a facuidade de revoga-lo por motivo de conveniéncla ou oportunidade,
respeitados, neste caso, os direitos adqulrldos, além de observados
em qualquer clrcunstancla, o devldo processo legal.
Art. 137. A autoridade que ciente de vicios lnvaiidadores de ato
administratlvo, deixar de sana-ios, incorrera nas penaiidades da lei por
omissao.
Art. 138. A fiscalizacao contabil, financeira, orcamentaria
operacional e patrimonial do Municipio e das entldades de administracao
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direta e indireta dos seus poderes constituidos quanto aos aspectos de
legalidade, iegitlmldade e economicidade, apiicacao das subvencoes e
renuncia de receltas sera exercida pela Camara Municipal, mediante
controle externo e pelo sistema de controle lnterno de cada um dos
poderes.
Paragrafo unlco. Prestara contas qualquer pessoa fislca,
juridica ou entidade publlca que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores pl]bIICOS ou pelos quais o
Municipio responda, ou que em nome deste, assuma obrigacao de
natureza pecunlaria.
Art. 139. O controle externo, o cargo da Camara Municipal, sera
exercldo com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 140. O Tribunal de Contas prestara, quando soiicitado
orientacao técnlca a Prefeitura e Camara Municipal, na forma definlda
em lei.
Art. 141. A Comissao permanente especifica do Poder
Legislativo, diante de indicios de despesas nao autorlzadas, ainda que
sob a forma de lnvestlmentos nao programados ou de subsidios nao
aprovados, podera pela maioria absoiuta de seus membros solicitar
a autoridade governamental responsavel que no prazo de cinco dias,
preste os esclareclmentos necessarios.
§ 1° Nao prestando esclareclmentos ou considerados estes
insuficlentes, a Comlssao a que se refere este artigo, solicitara ao
Tribunal de Contas pronunciamento conciuslvo sobre a matérla no
prazo de trlnta dias.
§ 2° Entendendo o tribunal de Contas irregular a despesa, a
Comlssao, sejulgar que o gasto possa causardano lrreparavel ou grave
lesao a economla publica, propora a Camara Municipal a sustacao da
despesa.
§ 3° Cabe a Camara Municipal processar e julgar as contas da
gestao anuai do Prefeito, no prazo de noventa dias a contar da data do
receblmento do parecer previo do Tribunal de Contas.
§ 4° incorrera em crime de responsabilidade o Prefeito que
deixar de prestar contas anuais, até trlnta e um de marco de cada
ano da administragao financeira a Camara Municipal e de ter apiicado
menos de vinte e cinco por cento da receita resuitante de imposto em
ensino.
§ 5° Compete ainda a Camara processar e julgar as contas dos
responsavels e coresponsaveis por dinheiros, valores e qualsquer
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matérlas pertencentes ao Municipio ou pelos quais este responda, bem
como as dos administradores de entldades autarquicas Municipais,
com auxilio do Tribunal de Contas no Estado.
Art. 142. O Prefeito mantera o sistema de controle lnterno a que
tera por fim:
I — criar condlcoes para a eflcacia do externo exercldo pela
Camara Municipal e para assegurar reguiaridade a reaiizacao da
receita e da despesa;
Ii — acompanhar a execucao do trabalho e do Orcamento;
Iii — availar os resuitados aicancados pelos administradores; e
verlflcar a execucao dos contratos.
Art. 143. O controle lnterno da execucao orcamentaria
desenvolver-se-a:
I — controle da iegalldade de modo geral e especlflco;
Ii — controle de programas de termos monetarlos e de realizacao
de obras e servlcos;
iii — controle da eflcacla tendo em vista a produtlvidade dos
servicos;
IV — controle de fldeiidade funcional dos agentes responsavels
por bens e valores pl]bIICOS.

TITULO VI

DA ORDEM SOCIAL
CAPITULO I

DA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER
Art. 144. O ensino sera minlstrado em obediéncia aos princlpios
estabelecidos no artigo 206 da Constituicao Federal.
Art. 145. O municiplo atuara, prioritariamente, no ensino
fundamental e pré-escoiar.
Art. 146. O municiplo garantira atendimento ao educando no
ensino fundamental, inclusive nas creches e pré-escolar, através de
programas supiementares de material dldatico escolar, transporte,
aiimentacao e assisténcia a saude.
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§ 1° Os programas supiementares de allmentacao, transporte e
assisténcia a saude serao financiados com recursos provenientes de
contrlbuicées soclais e outros recursos financelros.
§ 2° O programa suplementar de transporte sera estendido aos
profissionais do magistério da rede publica de ensino, na forma da lei.
Art. 147. O Municipio apiicara, anualmente, no minimo, vinte
e cinco por cento da receita resuitante de lmpostos, compreendida a
proveniente de transferénclas, na manutencao e desenvolvlmento do
ensino, na forma do disposto no artigo 212 da Constltuicao Federal.
§ 1° O ensino fundamental publico tera como fonte adicional
de financiamento a contrlbuicao social do salario educacao, na forma
do disposto no artigo 121, paragrafo quinto, da Constituicao Federal.
§ 2° Os recursos publlcos serao destlnados as escolas ptlblicas,
podendo serem dirigidas a escolas comunitarias, confesslonais ou
filantropicas definidas em lei que:
I — assegurem a efetlva particlpagao da comunidade de
preferéncla na gestao da escola;
ll — apliquem na manutencao e desenvolvlmento do ensino
ou em programas supiementares a ele vincuiados seus excedentes
financelros e os recursos a ele destlnados, vedada a transferéncla
dessas parceias a entldades mantenedoras ou a terceiros;
Ill — comprovem finalidade nao lucratlva;
IV — sejam reconhecidas de utiiidade pubilca educacionai pelo
Poder Pubiico Estadual, segundo normas por ele fixadas;
V — assegurem a destlnacao de seu patrlmonlo a outra escola
comunitaria,
fliantroplca ou confessional, ou ao Poder Pubiico, no caso de
encerramento de suas ativldades.
§ 3° Os recursos de que trata o paragrafo anterior poderao ser
destlnados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio,
na forma da lei, para os que demonstrarem lnsuficiéncia de recursos,
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede publica
na localldade da residéncia do educando, ficando o Poder Pubiico
obrigado a lnvestir, prioritariamente, na expansao de sua rede na
localldade.
§ 4° E vedada a utilizacao gratulta de bens publlcos por
entldades privativas de ensino.
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Art. 148. O municiplo instituira orgao coleglado, na forma da Lei, para
a formulagao e o planejamento da politica de educacao.
Art. 149. Compete ao municiplo promover o recenseamento escolar e
desenvolver, no ambito da escola, da famllia e da comunidade, instrumentos
para garantlr a frequéncia, a efetlva permanéncla do educando na escola e
o acompanhamento do seu aprendizado.
Art. 150. E competéncia do municiplo:
I — proteger os documentos, as obras e outros bens de valor historico,
artlstico e cultural, os monumentos, as paisagens naturals notavels e os
sitios arqueologlcos;
ii — proporcionar os meios de acesso a cultura, a educacao e a
cléncla,
Iii — impedir a evasao, a destrulcao e a descaracterlzacao de obras
de arte e de outros bens de valor historico, artlstico e cultural.
Art. 151. E de competéncla do municiplo promover a protecao
do patriménio hlstorico-cultural local, obsen/ada a leglslacao e a acao
fiscalizadora federal e estadual.
Art. 152. O Poder Pubiico Municipal, no prazo maxlmo de dez anos,
apiicara, pelo menos, clnquenta por cento dos recursos a que refere o artigo
212 da Constltulcao Federal na unlversailzacao do ensino fundamental.

CAPITULO ll

DA SEGURANCA
Art. 153. O Municipio podera constituir guardas municipais destinadas
a protecao de seus bens, servicos, e instalagoes, conforme dispuser a lei.

CAPITUi_o Ill

DOS TRANSPORTES
Art. 154. Cabe ao municiplo o planejamento, o gerenciamento e
a execucao da politica de transporte municipal, além do planejamento e
administracao do transito.
Art. 155. incumbe ao municiplo diretamente ou sob regime de
concessao ou permissao, sempre através de llcltacao, a prestacao de
servico publico, na forma da lei, que estabelecera:
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I — o regime das empresas concessionarlas e permissionarias
de servicos pubiicos, o carater especial de seu contrato e de sua
prorrogacao, bem como as condicoes de caducldade, flscaiizacao e
resclsao da concessao ou permissao;
ll — os direitos dos usuarios;
iii — politica tarlfaria, com revisao periodica que permita a justa
remuneracao do capital, o meihoramento e a expansao dos servicos e
assegure o equilibrio econémico e financeiro do capital;
IV — a obrigacao de manter servlco adequado.

CAPITULO IV
DA ACAO SOCIAL
Art. 156. O municiplo, juntamente com a Uniao e o Estado,
lntegra um conjunto de acoes e iniciativas dos poderes publicos e
da sociedade, destlnado a assegurar os direitos reiatlvos a saude, a
prevldéncia e a assisténcla social, de conformidade com o disposto
nas Constituicoes Federal e Estadual e nas leis.

CAPITULO v
DA SAUDE
Art. 157. Compete ao municiplo prestar, com a cooperacao
técnica e financeira da Uniao e do Estado, servicos de atendimento a
saude da populacao.
Art. 158. E competéncla comum do municiplo, da Uniao e do
Estado culdar da saude e assisténcla pubilca, da protecao e garantia
das pessoas portadoras de deflcléncia.
Art. 159. O sistema unlco de saude sera financiado, nos termos
do artigo 195 da Constituicao Federal e com os recursos do orcamento
de seguridade social do municiplo, além de outras fontes.
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TITULO VII
DA ORDEM ECONOMICA
CAPITULO I

Do DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Art. 160. O Municipio dentro de sua competéncla, organizara a
ordem economlca e social, concillando a liberdade de iniciativa com os
superiores interesses da coletividade.
Art. 161 . Aintervencao do municiplo, no dominio econémlco, tera
por objetlvo estimuiar e orientar a producao, defender os interesses do
povo e promover a justlca e soiidarledade soclais.
Art. 162. O municiplo apoiara e lncentlvara o turismo,
reconhecendo-0 como forma de promocao social, cultural e econémica.
Art. 163. O trabalho é obrlgacao social, garantlndo a todos o
direito ao emprego e a justa remuneracao, que proporclone existéncla
digna na famllia e na sociedade.
Art. 164. O Municipio assistira os trabaihadores rurals e suas
organlzacﬁes legals, procurando proporcionar-ihes entre outros
beneficlos, meios de producao e de trabalho, crédlto facli e preco justo,
saude e bem estar.
Art. 165. E obrigacao do municiplo lmpiementar politica agricoia,
objetivando, principaimente, o incentlvo a producao nas pequenas
propriedades, assim deflnldos em lei, através do desenvolvlmento de
tecnoiogia compativel com as condicoes soclo-economico-cultural
dos produtores e adaptados as caracteristicas dos ecossistemas
regionais, de forma a garantlr a expioracao auto-sustentada dos
recursos dlsponivels.
Paragrafo unlco. Sao lsentos de tributos os veicuios de tracao
animal e os demais instrumentos de trabalho do pequeno agricultor,
empregados no servlco da propria iavoura ou no transporte de seus
produtos.
Art. 166. Compete ao Municipio:
I — a geracao, a difusao e o apoio a implementacao de
tecnoiogias adaptadas aos ecossistemas regionals;
II — os mecanismos para a protecao e recuperacao dos recursos
naturals;
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iii — o controle e a fiscaiizacao da producao, dos agrotoxlcos,
biocidas e afins, visando a preservacao do meio ambiente e a saude
do trabaihador rural e do consumidor;
IV — a infra-estrutura fislca, viaria, social e de servicos da
zona rural, nela incluida a eletrificacao, telefonia, armazenagem de
producao, habitacao, lrrigacao e drenagem, barragem, barragem e
represa, estrada e transporte, educacao, saude, lazer, seguranca,
desporto, assisténcla social, cultura, mecanizacao agricoia, ilnha
de credito agricoia, assisténcia técnica em agropecuaria e extensao
rural.
V — compete ao Municipio planejar o desenvolvlmento rural
em seu territorio, observado o disposto na Constitulcao Federal e
Estadual de forma a garantlr 0 uso rentavel e ante-sustentado dos
recursos dlsponivels.
Art. 167. O Municipio estabelecera os pianos e programas
visando a organlzacao do abasteclmento allmentar através dos
slstemas de armazenamento com onus para a munlclpalldade com a
cobranca de taxas pré-estipuladas e aprovadas pela Camara Municipal
com areas destinadas a livre comercializacao.
Art. 168. O Municipio dispensara as microempresas de pequeno
porte, assim deflnldas em lei, tratamento juridico dlferenclado, visando
lncentlva-ios pela slmpiiflcacao de suas obrigacoes administratlvas,
tributarlas e credlticias ou pela eilminacao ou reducao destas por meio
de lei.
Art. 169. Os proprietarlos rurals flcam obrlgados a recuperar com
espécies fiorestais nativas, um por cento (1%) ao ano do uso de suas
propriedades, até que atinja o limite minimo de vinte por cento (20%).
Art. 170. O poder publico flca obrigado a criar um horto florestal
com espécies nativas e frutiferas para distribuicao gratulta aos
proprietarlos.

CAPITULO ll

DO PLANEJAMENTO URBANO
Art. 171 . A politica de desenvolvlmento urbano executada pelo poder
publico municipal, conforme diretrlzes gerals fixadas em lei, tem como
objetlvo ordenar 0 pleno desenvolvlmento das funcées soclais da cidade e
garantlr o bem estar de seus habltantes.
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Paragrafo unico. Na formulacao da politica de desenvolvlmento
urbano, serao observadas as segulntes diretrlzes:
I — politica de uso e ocupacao de solo, que garanta o controle da
expansao urbana, dos vazios urbanos e da especulagao imobiliaria
a preservacao das areas de exploracao agrlcola e pecuaria, além da
preservacao, protecao e recuperacao do ambiente cultural e natural;
Ii — politica do saneamento baslco, mediante pianos e programas
especlflcos.
Iii — organizacao territorial de vilas, povoados e sedes distritais;
IV — participacao ativa das entldades comunitarias no estudo e
no encamlnhamento dos pianos, programas e projetos e na soiucao dos
probiemas que ihes sejam concernentes.
Art. 172. A politica de desenvolvlmento urbano devera ser
compatlbiilzada com as diretrlzes e objetivos estabelecidos nos pianos e
programas estaduais, regionals e setorlais de desenvolvlmento econ6mlcosocial e da ordenacao do territorlo, e sera consubstanciada através do
piano dlretor, do programa municipal de investlmento e dos programas
setorlais de duragao anuai e piurianuai, relaclonados nos cronogramas
fisico-financelros de lmplantacao.
§ 1° Serao destlnados pelo menos clnquenta por cento do
produto de arrecadacao de lmpostos do Estado, sobre a propriedade de
veicuios automotores licenciados no terrltorio do municiplo, art. 158, iii
da Constituicao Federal, para a compra e manutencao de equlpamentos
que combatam a poiulcao, como também para o tratamento de esgotos
doméstlcos.
§ 2° Serao lsentos de lmpostos sobre propriedade predlai, territorial
urbano e agrlcola o prédlo ou terreno destlnado a moradia, do proprietario
de pequenos recursos, que nao possua outro imovel nos termos e no
limite do valor que a lei fixar.
Art. 173. O Plano Dlretor, aprovado pela Camara Municipal,
expressara as exigéncias de ordenacao da cidade para que se cumpra a
funcao social da propriedade.
Art. 174. A propriedade urbana cumpre sua funcao social quando
atende as exlgénclas fundamentals de ordenacao da cidade expressas
no piano dlretor.
Art. 175. O Plano Dlretor aprovado pela Camara Municipal com a
averbacao dos diversos segmentos soclais, expressara as exigéncias de
ordenacao da cidade, para que se cumpra a funcao social da propriedade.
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Art. 176. A propriedade urbana cumpre sua funcao social, quando
atende as exigéncias fundamentals expressas.
§ 1° E facultado ao Poder Publico Municipal, mediante lei especifica
para area lnclulndo no piano dlretor, exiglr nos termos da lei Federal, do
proprietario do solo urbano nao edificado, nao utilizado ou subutilizado,
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucesslvamente da
apllcacao das sancoes previstas no artigo 12, paragrafo 4, da Constltuicao
Federal.
§ 2° Podera também o municiplo organizar fazendas coletivas,
orientadas ou admlnlstradas pelo poder publico, destlnada a formacao de
elementos aptos as ativldades agrlcolas.
Art. 177. O Piano Dlretor devera dispor, no minimo sobre os segulntes
aspectos:
I — regime urbanistlco através de normas relativas ao uso, ocupacao
e parcelamento do solo, e também ao controle das edificacoes;
ii — protecao de mananclais, area de preservacao ecoiogica,
patriménio paisagistlco, hlstorlco e cultural na totalizacao do terrltorlo
Municipal;
Iii — definicao de areas para lmplantacao de programas habltaclonals
de interesse social e para equlpamentos pubiicos de uso coietivo.
Art. 178. Os pianos, programas e projetos setorlais municipais,
deverao lntegrar-se com aqueles dos orgaos e entldades federals e
estaduais, garantlndo amplo conheclmento publico e o livre acesso a
informacoes a eles concernentes.
Art. 179. A politica habitacionai devera compartiihar-se, com
as diretrlzes do piano estadual de desenvolvlmento e com a politica
municipal de desenvolvlmento urbano, e tera por objetlvo a reducao do
déflclt habitacionai, a melhoria das condlcoes de lnfraestrutura atendendo,
prioritarlamente a populacao de baixa renda.
Art. 180. Na promocao da politica habitacionai lncumbe ao municiplo
a garantia de acesso a moradia digna para todos assegurada, a:
I urbanizacao, regularlzacao fundlaria e a tltulacao das areas de
assentamento por populacao de baixa renda;
ii
iocaiizacao de empreendimento habltaclonals em areas
sanitarias e ambientalmente adequadas, lntegradas a maiha urbana,
que possibliite a acesslbilldade aos locals de trabalho, servicos e
iazer;
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Iii
implantacao de unidades habltaclonals com dimensoes
adequadas e com padroes sanltarios mlnimos de abasteclmento de agua
potavei, de esgotamento sanltario, de drenagem, de llmpeza urbana, de
destinacao final de residuos soiidos, de obras de contencao de areas com
rlsco de desabamento;
IV — oferta de infra-estrutura indlspensavel em termos de iluminacao
publica, transporte coletivo, sistema viario e equlpamento de uso coletivo;
V destinacao de terras pubiicas nao utlllzadas ou subutlilzada a
programas habltaclonals para a populagao de baixa renda e a lnstalagao
de equlpamentos de uso coietivo.
Art. 181. O municiplo apoiara e estimuiara estudos e pesquisas
que visem a melhoria das condlcoes habltaclonals, através de
desenvolvlmento de tecnoiogias construtlvas aiternativas, que reduzam
o custo de construcao, respeitados os valores e a cuitura locals.
Art. 182. E assegurado ao municiplo e as organizacées populares
de moradia a partlclpacao na definlcao da politica habitacionai do Estado.
Art. 183. Na eiaboracao dos orcamentos e pianos plurlanuals o
municiplo devera prever dotagoes necessarias a execucao da politica
habitacionai.
Art. 184. O Municipio estimuiara a crlacao de cooperatlvas de
trabaihadores para a construcao de casa propria, auxiilando técnica e
flnanceiramente esses empreendimentos.
Art. 185. Nos assentamentos em terras publicas ocupadas por
populacao de baixa renda, ou em terras publicas nao utlllzadas ou
subutllizadas, a concessao de direito real de uso sera felta ao homem
ou a mulher, ou amigos, independente do estado civil, nos termos e
condlcoes prevlstos em lei.
Art. 186. A politica e as acoes de saneamento baslco, sao de
natureza publlca, competlndo ao municiplo a oferta, a execucao, a
manutencao e o controle de qualldade dos servlcos dela decorrentes.
§ 1° Constitui direito de todos os recebimentos de servicos de
saneamento baslco.
§ 2° A politica de saneamento baslco, de responsabilidade dos
municiplos, respeltadas as diretrlzes da Uniao e do Estado, garantira:
I — o forneclmento de agua potavei aos nucieos urbanos, viias e
povoados;
ll

a instituicao, a manutencao e o controle de slstemas:
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a) de coleta, tratamento e disposlcao adequada de esgoto
sanitario e domiciliar;
b) llmpeza publlca, de coleta e dlsposlcao adequada de llxo
domiciliar e hospitalar;
c) de coleta, disposlgao e drenagem de aguas piuvials.
§ 3° O Poder Publico Municipal, lncentlvara e apoiara o
desenvolvlmento de slstemas referidos no inclso ll, do paragrafo anterior
compativeis com as caracteristicas dos ecossistemas.
§ 4° A politica de saneamento baslco dos municiplos devera ser
compatlbiilzada com a do Estado.
§ 5° Sera garantlda a participacao da populacao no estabelecimento
das diretrlzes e da politica de saneamento baslco do Estado e do municiplo,
bem como na fiscaiizacao do controle dos servicos prestados.

CAPITULO Ill

DO MEIO AMBIENTE
Art. 187. O Municipio devera atuar no sentldo de assegurar a todos
os cidadaos o direito ao meio ambiente ecoiogicamente equiilbrado e
saudaveis, bem como o uso comum do povo e é essenclai a qualldade
de vida.
§ 1° Para assegurar efetivamente a esse direito, o municiplo
devera articular-se com os orgaos Estaduais, Regionais e Federals
competentes e, ainda, quando for o caso, com outros municipios,
objetlvando a solucao de probiemas comuns reiatlvos a protecao
amblental.
§ 2° Preservar e restaurar os processos ecoioglcos essenclals e
prover o manejo ecologlco das espécies e ecossistemas.
§ 3° Preser\/ar a diversidade e a integridade do patrimonio genétlco
do pals e fiscalizar as entldades dedlcadas a pesqulsa e manipuiacao de
material genetico.
§ 4° Definir espacos territoriais e seus componentes a serem
especlalmente protegidos, sendo a alteracao e a supressao permitlda
somente através de lei, vedada qualquer utllizacao que comprometa a
integridade dos atrlbutos que justlfiquem sua protecao.
§ 5° Promover a educacao amblental em todos os niveis de ensino
e a conscientlzacao pubilca para a preservacao do meio ambiente.
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§ 6° Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as praticas
que coioquem em rlsco sua funcao ecoiogica, provoquem a extincao de
espécies ou submetam os animals a crueldade.
§ 7° As condutas e ativldades conslderadas leslvas ao meio
ambiente sujeltarao os lnfratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sancoes
penals e administratlvas independentemente da obrigacao de reparar os
danos causados.
Art. 188. O municiplo devera atuar mediante planejamento,
controle e fiscallzacao das ativldades publlcas ou privadas causadoras
efetivas ou potenclals de alteracoes slgnlflcatlvas no meio ambiente.
Art. 189. O municiplo ao promover a ordenacao de seu territorio,
definira zoneamento e diretrlzes gerals de ocupacao que assegurem
protecao aos recursos naturals.
Art. 190. A politica urbana do municiplo e o piano dlretor deverao
contribuir para a protecao do meio ambiente, através da adocao de
diretrlzes adequadas de uso e ocupacao do solo urbano.
Art. 191. Nas autorizacoes de parcelamento, ioteamento e
escaiizagao industrial, o municiplo exlgira o cumprlmento da leglsiacao
de protecao amblental emanada do Estado e Uniao.
Art. 192. As empresas concessionarlas ou permissionarias de
servicos pl]bIICOS deverao atender rigorosamente aos dlspositlvos
de protecao amblental em vigor, sob pena de ser revogada ou nao
revogada a concessao ou permissao pelo municiplo.
Art. 193. O Municipio assegurara a participacao das entldades
representatlvas da comunidade no planejamento da politica amblental,
garantlndo amplo acesso dos interessados as informacoes sobre as
fontes de poiulcao e degradacao amblental ao seu dispor.
Art. 194. Serao criados conselhos Munlclpais do meio ambiente
para auxillar 0 Poder Publico na lmplementacao da politica amblental
sendo os conselhos composto de forma paritaria de orgaos publlcos
e associacées representatlvas que tenham por finalidade a defesa do
meio ambiente.
Art. 195. O Municipio exlgira de quem expiorar recursos
minerals no municiplo, inclusive o cumprlmento da obrlgacao de fazer
recuperacao do ambiente degradado, devendo ser depositada caucao
para exercicio dessas ativldades ou provada a existéncia de seguro
adequado.
Art. 196. O Municipio devera garantlr os mecanismos para
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protecao e recuperacao dos recursos naturals e preservacao do meio
ambiente, bem como atuar na formacao da conscientlzacao publica
quanto aos probiemas e necessidades de preservacao do meio
ambiente.
Art. 197. O Municipio destinara 1% (um por cento) de seu
orcamento anuai para protecao do meio ambiente.
Art. 198. O Municipio estabelecera pianos e programas para a
coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos soiidos
urbanos, com énfase aos processos que envolvam sua reclciagem.

TITULO VIII
DA POLITICA AcRicoi_A, FUNDIARIA E RECURSOS

HIDRICOS E MINERAIS
CAPITULO I

DAS DISPOSIQOES GERAIS
(Titulo acrescentado pela ELOM n° 1/2002)
Art. 199. O municiplo compatlbiilzara a sua agao na area
fundlaria, agrlcola e recursos hldrlcos e minerals as politicas naclonal
e estadual do setor agrlcola da reforma agraria e recursos hldrlcos e
minerals. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
§ 1° As acoes de politica fundlaria e agrlcola do municiplo
atenderao prioritariamente, os imovels rurals que cumpram a funcao
social de propriedade. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
§ 2° O Municipio participara com o Estado na elaboracao e
execucao de programas de gerenciamento dos recursos hldrlcos de
seu terrltorio e ceiebrara convénios para gestao das aguas de interesse
excluslvamente local. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)

CAPITUi_o ll

DA POLITICA AGRICOLA
Art. 200. O Municipio estabelecera politica agrlcola e na que couber,
politica fundlaria, capaz de permitir:
I — O equiilbrado desenvolvlmento sustentavei das ativldades
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agropecuarias; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
ii —A promocao de continuo e aproprlado abasteclmento allmentar a
cidade e ao campo; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
iii — A racional utlilzacao dos recursos naturals; (Acrescido pela
ELOM n° 1/2002)
IV — Apoio as iniciativas educaclonals publlcas ou privadas
adequadas as peculiaridades e condlcoes socioeconomlcas do meio rural;
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
V — Apoio a agricuitura, lnclulndo mecanismo que faciiitem a
comerclalizacao direta entre produtores e consumldores; (Acrescido pela
ELOM n° 1/2002)
VI — Meihorar as condicoes de vida no campo, visando a fixacao do
homem ao meio rural; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
Vii — Estimuio as formas assoclatlvas da organlzacao de producao
e comerclallzacao agrlcola; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
VIII — Garantir o apoio aos pequenos produtores famiiiares,
protegendo-os dos atravessadores. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
§ 1° No planejamento das politicas agrlcola e fundlaria incluemse as ativldades: agrolndustria, agroturlsmo, agropecuaria e florestal.
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
§ 2° Para a concessao de ilcencas de iocailzacao, instaiacao,
operacao e expansao de empreendimentos de grande porte ou unidade
de produgao lsolada, lntegrantes de programas especiais, pertencentes
as ativldades menclonadas no paragrafo anterior, o poder pubiico
estabelecera no que couber, condlcoes que evltem a intensificacao do
processo de concentracao fundlaria e de formacao de grandes areas
cultivadas com monocultura. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
Art. 201. O Municipio assistira os produtores de mao-de-obra
familiar e os trabaihadores rurals e suas organizacoes legals, procurando
proporciona-ihes, entre outros beneficlos, meios de producao e de
trabalho, crédito facli, preco justo, saude e bem estar social. (Acrescido
pela ELOM n° 1/2002)
Paragrafo unlco. Sao lsentos de lmpostos as respectivas
cooperatlvas e assoclacoes de produtores rurais. (Acrescido pela ELOM
n° 1/2002)
Art. 202. Fica assegurado, na forma da lei, o carater democratico no
planejamento e na execucao da politica fundlaria e agrlcola do municiplo
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com a partlcipacao partidarla entre orgaos da adminlstracao pubilca e
entldades representatlvas das classes rurals. (Acrescido pela ELOM n°
1/2002)
Art. 203. O planejamento agrlcola municipal estabelecera:
I — a politica de desenvolvlmento rural sustentavei e ser consoiidada
em programa municipal de desenvolvlmento rural sustentavei, eiaborado
através do esforco conjunto entre instituicées publicas, a iniciativa privada,
o leglslatlvo municipal, produtores e trabaihadores rurals e as organizacoes
e llderancas comunitarias, sendo seus representantes integrados em
um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel, sob a
coordenacao do executivo municipal, através de um setor especiflco que
contemplara ativldades de interesse da coletividade rural e o uso dos
recursos disponiveis; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
ii — o programa de desenvolvlmento rural sustentavei que sera
integrado por ativldades agropecuarlas, agrolndustrials, agroturisticas,
fiorestamento, agricuitura, preservacao do meio ambiente e bem estar
social, lnclulndo as infraestruturas fislcas e de servicos na zona rural e o
abasteclmento de alimentos; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
iii — o programa de desenvolvlmento rural sustentavei assegurara
prloridades e incentivos aos produtores rurals de mao-de-obra familiar,
trabaihadores, muiheres e jovens rurals e suas formas assoclatlvas;
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
IV — a destinacao da receita orcamentaria nunca inferior a seis por
cento para o setor agrlcola. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
Art. 204. Compete ao municiplo em artlcuiagao e co partlclpacao
com o Estado e a Uniao, garantlr: (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
I apoio a geracao, a dlfusao e o apoio a implantacao de tecnoiogias
adaptadas aos ecossistemas regionals; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
ll — os mecanismos para a protecao e a recuperagao dos recursos
naturals renovavels; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
iii
o controle e a fiscaiizacao da producao, do consumo, do
comérclo, do transporte lnterno, do armazenamento, e do uso de
agrotoxlcos e seus componentes afins, visando a preservagao do meio
ambiente, da saude do trabaihador rural e do consumidor; (Acrescido pela
ELOM n° 1/2002)
IV — a manutencao do sistema de pesqulsa, assisténcla técnica e
extensao rural e do fomento agrossiivopastorii; (Acrescido pela ELOM n°
1/2002).
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V — seguro rural para os produtores e trabaihadores rurais.
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
Paragrafo unlco. A conservacao do solo é de interesse publico em
todo territorio do municiplo, impondo-se a coletividade e ao poder publico o
dever de preserva-lo. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
Art. 205. Fica instituido o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentavei destlnado a fomentar as ativldades agropecuarlas que contara
com recursos das segulntes fontes:
I — créditos especiais e recursos conslgnados no orcamento
municipal; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
ii — recursos obtldos junto a orgaos pubilcos, inclusive mediante
convénlo com Estado e Uniao; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
Iii — outras fontes. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
Art. 206. O Municipio definira politica de abasteclmento allmentar
mediante: (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
I — eiaboracao de programas municipais de abasteclmento popular;
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
ll o estlmulo a organlzagao direta entre produtores e consumldores;
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
iii
a distribulcao de aiimentos a precos diferenclados para a
popuiacao carente, dentro dos programas especiais. (Acrescido pela ELOM
n° 1/2002)
Art. 207. O Municipio criara e organizara o Conselho Municipal de
Agricultura, na forma da forma lei. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002).

CAPITULO iii

DA POLITICA DOS RECURSOS HIDRICOS E MINERAIS
Art. 208. A politica de recursos hldrlcos e minerals a ser executada
pelo poder publlco municipal sera estabelecida em lei e destina-se a ordenar
o uso e aproveitamento racional, bem como a protecao dos recursos
hldrlcos e minerals, obedecendo a leglslacao estadual e federal. (Acrescido
pela ELOM n° 1/2002)
§ 1° Para assegurar a efetivldade no disposto neste artigo, lncumbe
o municiplo: (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
I — instituir, no sistema municipal do meio ambiente, o gerenciamento
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e monitoramento da qualldade e quantidade de recursos hldrlcos superflclals
e subterraneos; (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
ll — promover e orientar a protecao e a utlllzagao racional das aguas
superflclals subterraneas, sendo prloritario o abasteclmento as populacées;
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
iii — registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoes e os direitos de
pesquisas e exploracao de recursos hldrlcos efetuados pela Uniao e pelo
Estado. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
§ 2° Para a preservacao dos recursos hldrlcos do municiplo, todo
iancamento de efluentes industrlals se dara a montante de respectivo ponto
e captacao. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
Art. 209. A exploracao de recursos hldrlcos e minerals no municiplo
nao podera comprometer a preservagao do patrlménlo natural e cultural.
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002)
Art. 210. O Municipio compatlbiilzara a sua politica de recursos
hldrlcos e minerals, a da lrrigacao e drenagem e a construcao de barragens
com os programas de conservacao do solo, da agua e dos ecossistemas.
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002)

CAPITULO IV
DA POLITICA FUNDIARIA
Art. 211. O Municipio desenvoivera pianos de valorizagao e
aproveitamento de seus recursos fundiarios, a flm de:
I — promover a efetlva exploracao agrossilvopastoril nas terras que se
encontram ociosas, sub-aproveitadas ou aproveitadas inadequadamente;
(Acrescido pela ELOM n° 1/2002).
ii — criar oportunidades de trabalho e de progresso social e econémlco
para os produtores, mao-de-obra familiar e trabaihadores rurals; (Acrescido
pela ELOM n° 1/2002).
iii — meihorar a qualldade de vida no campo e a fixacao do homem
no meio rural. (Acrescido pela ELOM n° 1/2002)

ATO DAS DISPOSIQOES TRANSITORIAS
Art. 1° Fica crlada uma comissao especial, composta de 07 (sete)
membros, sendo 04 (quatro) indicados pela Camara Municipal de Alfredo
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Chaves e O3 (trés) indicados pelo Poder Executivo com a finalidade de
propor e acompanhar a adequacao da Legisiacao anterior ao estabelecido
na Constituicao Federal, Estadual e nesta Lei Organica.
Paragrafo unico. Acomlssao especial sera instalada no prazo de até
trlnta dias apos a promulgacao da Lei Organica Municipal.
Art. 2° O Municipio criara uma comissao especial para no prazo
estipuiado em lei promover estudos visando a degradacao de suas linhas
dlvlsorlas.
Paragrafo unico. A comissao especial sera composta por oito
membros divididos parltarlamente entre os Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 3° O Municipio mandara lmprlmlr esta Lei Organica para dlstrlbulr
nas escolas e entldades representatlvas na Comunldade, gratuitamente, de
modo que se faga a mais ampla divulgagao de seu conteudo.
Art. 4° Dentro de cento e oltenta dias proceder-se-a a revisao dos
direitos dos servidores municipais lnatlvos e penslonlstas e a availacao dos
proventos e pens6es a este devldos, a flm de ajusta-ios ao disposto nesta
Lei.
Art. 5° Esta Lei Organica Municipal somente podera ser alterada em
sessao prevlamente convocada até um periodo de 180 (cento e oltenta)
dias apos sua promuigacao e com a aprovacao de dois tercos de seus
membros.
Art. 6° Fica assegurada a obrigatoriedade de lnclusao anuai no
orcamento da Prefeitura Municipal do percentual de 6% (seis por cento)
ja deflnldos em lei anterior da Camara Municipal destlnados a Associacao
Cultural de Alfredo Chaves.
Art. 7° Fica assegurada a obrigatoriedade de se incluir anualmente
no orcamento da Prefeitura Municipal a favor do MEPES (Movlmento
Promoclonai Educaclonai do Espirito Santo); e ja deferido em lei anterior
da Camara Municipal; 02% (dois por cento) da previsao orcamentarla e de
acordo com o que estipula esta Lei Organica em seu Art. 147, § 2°.
Art. 8° Fica concedldo o prazo de 120 dias para que a Camara
Municipal proceda a revisao e adequacao de seu regimento lnterno.
Art. 9° Esta Lei Organica entra em vigor na data de sua publlcacao.
Art. 10. Revogam-se as disposigoes em contrario.
Alfredo Chaves, ES, 16 de marco de 1990.
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EMENDAS A LEI ORGANICA MUNICIPAL
Emenda n° 1/2002: Acrescenta o Titulo VIII, os Capituios I, ll, ill e
IV e os artigos 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210 e 211;
Emenda n° 2/2002: Acrescenta o inclso XXXI do art. 55;
Emenda n° 3/2005: Aitera o artigo 83;
Emenda n° 4/2006:Altera os artigos: 21, lncisos V, Vi, VIII, XIII, XIV,
Alinea c do inclso XVII; Artigo 27, lncisos I, ii, iii, alinea a, b, § 1° do
inclso Ill; Art. 29; 52; 53, Paragrafo unico do art. 53; inclso XXVI do
Art. 55; § 1°, § 2°, § 3° do Art. 59; Art. 61; Revoga o Art. 62; Aitera
oArt. 65; inclso V do Art. 66; inclso ii do Art. 68; Art. 87; Art. 91 em
seu § 1°, Vii, IX, § 2°, iii, § 3°;Art. 94 em seu lncisos I, ii, iii, IV, V, §
1°, § 2°; Art. 97 em seu Paragrafo unlco; Art. 98 em seu § 1°, § 3°,§
4°; Art. 101 em seu inclso ii; e revoga o artigo 102;
Emenda n° 5/2006: Aitera os lncisos ll e XII do artigo 45;
Emenda n° 6/2006: Acrescenta o § 5° do art. 58;
Emenda n° 7/2007: Aitera os Artlgos 26 e 39;
Emenda n° 8/2007: Aitera os lncisos Ii e XII do Art. 45;
Emenda n° 9/2010: Aitera a redacao do § 3° do Art. 98;
Emenda n° 10/2014: Aitera os lncisos ii e XII do Art. 45.
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