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A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REPRESENTANTES DO POVO DE 
ABAIARA-CEARA, REUNIDOS EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL C05TITUINl'E, 
DERIVADA DA EXPRESSAO RESERVA DE PODER, ASSEGURADA PEI.A� 

TIUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E PELA �ITUICAO 
DO ESTADO DO CEARA., INVOCANDO A PROTECAO DE DEUS E DO SAGRA 
lJQ CORA<;AO DE MARIA, NOSSA PADROEIRA, DECRETA E PROMULGA A 

SEGUINTE LEI ORGANICA DO MUNICfPIO. 
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TITULO I 
DA ORGANIZACAO MUNICIPAL 

CAPfTULO I 
DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 12 - 0 Munic!pio de Abaiara, parte integrante do 
Estado do Ceara, organiza-se autonomo em tudo que respeite a seu 
peculiar interesse, regendo-se por esta Lei Organica e pelas de 
mais que adotar, respeitando os princlpios estabelecidos nas Cons 
tiui9oes Federal e Estadual. 

Art. 22 - E mantido O atual territorio do Municlpio, 
cujos limites so podem ser alterados em termos da Constitui9ao 
do Estado. 

Paragrafo Unico - A divisao do Municipio em Distritos 
, ' ou areas administrativas depende de lei, precedida de consulta a 

populagao da area OU Distrito. 
Art. 32 - Todo poder emana do Povo e em seu nome 

exercido para: 
I- construir uma sociedade li vre, just a e solide.ria; 
II- promover o bem comum de todos os municipes; 
III- erradicar a pobreza ea marginalizagao e reduzi� 

as desigualdades sociais. 
Art. 42 - Sao slmbolos do Municlpio de Abaiara o Hino 

ea Bandeira. 
Art. 52 - Sao orgaos do Munic1pio, independentes e 

harmonicas, o Legislative e o Executive. 
§ 1 Q - Sal VO as excecSes previstas nesta Lei Organfca, 

um orgao nao pode delegar atribuigoes a outro. 
§ 22 - 0 cidadao investido na fungao de um deles nao 

pode exercer a de outro. 
Art. 52 --A autonomia do Municipio e assegurada: 
I- pela eleigao do Prefeito e Vice-Prefeito; 
II- pela elei9ao dos Vereadores que compoem a Ca.mare. 

Xu:1icipal; 
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I- quando Lmove t s , de peride r-a de au t.or-Lz ac ao le 
gislati va e concorrencia publica, dispensada esta, nos cases 
de doa9ao e quando destinados a moradia popular e assentamen 
to de pequenos agricultores; 

b) a organiza9ao dos servi9os publicos, locais. 

§ 22 - Todos os bens municipais devem ser cadas 
trAOOS, com a identifica9ao respectiva, numerando-se OS mo 
veis, segundo o que for es-tabelecido em regulamento, e manten 
do-�e um livro-tombo com a rela9ao descritiva dos bens imo 
veis, os quais ficarao sob a responsabilidade do Chefe da Se 
cretaria ou Diretoria a que forem distribuidos. 

II- quando moveis, dependera apenas de concorren 
cia publica, dispensada esta, nos cases de doaqao que sera 
permi tida somente para fii1s assistenciais ou quando houver 
intresse pub Lf co , r-eLevance , 

CAPiTULO II 
DOS BENS MUNICIPAIS 

Art. 82 - Deve ser formada uma guarda municipal, 
dt�cinada a prote9ao dos bens e das instalagoes existentes 
no munici.pio. 

, , Art� A aliena9ao de bens municipais obedec� 
r-a as normas: \J 

§ 12 - Cabe ao Prefeito a administra9ao dos bens 
municipais, respeitada a- competencia da Camara, quanto aque 
les utilizados em seus servigos. 

Art. 72 - Constituem o patrimonio municipal os 
bens imoveis e semoventes, OS direitos e agoes que, a qual 
quer titulo, pertencem ao Municipio. 

III- pela administra9ao propria, no que respeita 
a seu peculiar interesse, especialmente quanto: 

a) a decreta9ao e arrecadaqao dos tributes de 
sua competencia, a aplicaqao de suas rendas, sem prejuizo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes, nos 
prazos fixados em lei; 
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Art. 10 - O uso dos bens municipais por tercef ros 
podera Ser feito mediante COncessao OU permissao, Conforme O 
O interesse publico O exigir • 
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§ 12 - A concessao do USO dependera de autoriza9ao 
legislativa e concorrencia publica e far-se-a mediante contra 
to, sob pena de nulidade do ato. 

§ 22 - A concor-r-enc t a pub l Lc a pode r a ser dispensada, 
nos termos da lei, quando o uso se destinar a concessionarios 
de service publico, a entidade assistencial ou quando houver 
interesse publico,relevante. 

§ 32 - A permissao de USO Sera feita, a titulo pr� 
cario, por decreto executivo. 

Art. 11 - Reverterao ao Municipio, ao termino da 
vigencia de qualquer concessao para O service publico, local , 
com privilegio exclusive, todos os bens materiais do mesmo ser 
vigo, indenpendentemente de qualquer indenizacao ••• 

CAPITULO III 
DA COMPETtNCIA DO MUNICIPIO 

Art. 12 - Cabe ao Municipio, no exercicio de sua 
autnnomia: 

I- organizar-se juridicamente, decretar leis, ates 
e wcdidas de seu peculiar interesse; 

VI- proibir a comercializaga.o de Metanol como com 
bustivel auto-motor. 

II- decretar e arrecadar os tributes de·sua compe 
tencia e aplicar as suas rendas; 

regime III- organizar os quadros e estabelecer o 
juridico de seus servidores; 

IV- licenciar estabelecimentos industriais, comer 
ciaic e outros, Cassar alvaras de licen9a dos que Se tornarem 
danOSOS a saude, a higiene e ao bem-estar OU aos bons costumes; 

V- regulamentar a f'ixacao de cartazes, anuncios 
emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda; 

Art. 13 - Cabe ainda ao municipio, concorrentemen 
te com a Uniao ou o Estado, ou supletivamente a eles: 

I- zelar pela guarda da Constituicao, das leis e 
das ins ti tuigoes democratic as e conservar O pa't r-Lmond o ptlblico; 
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II- cuidar da saude, higiene e assistencia publica, 
prote9ao e garantia as despesas portadoras de deficiencia; 
� proteg:r os documentos, as obras e outros bens 

valor historico, artistico e cultural, os monumentos, as pa� 
sagens naturais, notaveis e OS sitios arqueologicos; 

IV- impedir a evasao, a destrui9ao e descaracteriz� 
9ao de obras de arte e outros bens de valor h i s t o r-Lc o , artistico 
e cultural; 

V- estimular a educa9ao eugenica ea pratica despO£ 
tiva; 

VI- abrir e conservar estradas e caminhos e determi 
nar a execu9ao de servi9os publicos; 

VII- colaborar no amparo a maternidade, a infancia 
e aos desvalidos, bem como na prote9ao dos menores abandonados; 

mortalidade e morbidez infantis, bem como medidas de 
social que impegam a propagagao de doengas transmissiveis, 
criari9as, atraves de creches e Posto de Saude. 

Art. 14 - E vetado ao Municipio atribuir nomes 

' as 

de 

VIII- cooperar na fiscaliza9ao da produ9ao, conser 
vagao, comercio e transporte de generos alimenticios, destinados 
ao abastecimento publico; 

IX- tomar as medidas necessarias para restringir a 
higiene 

pessoas vivas a avenidas, pra9as, reservatorios de agua, pragas 
de esporte, biblioteca, hospital, maternidade, edificios publi 
cos, auditories, distritos, escolas, etc. 

§ lQ - Serao denominados as ruas e logradouros , 
p� 

blicos desta cidade, levando-se em considera9ao os nomes de pe� 
soas falecidas e que sejam filhos do Municipio. 

§ 2Q - Sera dado o mesmo tratamento aos nomes das 
pessoas que prestaram relevantes s e r-v Lco s ou ficaram na hi stor-ta 
do Municipio, mesmo sem a sua naturalidade. 

Art. 15 - O Municipio devera adequar os logradouros 
e prediOS publicos, bem COffiO OS transportes urbanos para O USO 
de pessoas portadoras de deficiencias. 

Art. 16 - 0 Municipio devera garantir a execu9ao de 
agoes, atraves de programas, que visem ao atendimento as neces 
sidades bascias da crianga, do adolescente e da mulher, p�iva� 
dos dos direitos constitucionais, propiciando assistencia, pre 
ferencialmente,na propria comunidade de origern, evitando a migra�a.o decor 
rente. 



l 
\ 

Paragrafo Unico - Podera ser efetuada, entre outros. 
a cria9ao de nucleos de atendimento a crian9a, ao adolescente e a mulher, OS quais Objetivem O lazer, a pratica de esporte e a 
atividade profissionalizante, atraves de oficinas de trabalho. 

-··---- 
Art. 17 - 0 Munic!pio, por meio de lei aprovada pela 

maioria absoluta da Camara dos Vereadores, podera outorgar o ti 
tulo de "CIDADAO HONOR.ARIO" a pessoas que, par de notoria idonei 
dade, tenha se destacado na prestagao de servi9os a comunidade , 
ou por trabalho social, cultural e artlstico seja merecedora de 
gratidao e reconhecimento da sociedade. 

Art. 18 - 0 dia 25 de novembro, que assinala a data 
de sua funda9ao ou cria9ao, e o Dia Oficial do Municipio. 

§ 12 - Sao considerados dias festivos o dia da Padro 
eira e do Municlpio. 

§ 2� - Sao considerados feriados municipais o dia do 
Municipio e da Padroelra. 

CAPITULO IV 
DOS TRIBUTOS 

Art. 19 - Sao tributes da competencia muni�ipal: 
I- impastos sabre: 
a) a µropriedade predial e territorial-urbana; 
b) a transmissao 11inter vivos", a qualquer titulo, 

por ato oneroso, de bens imoveis, por natureza OU acessao fisica, 
e de direi tos r-e at s sobr-e Lrnove f s , exceto os de garantia, bem co 
mo cessao de direitos e sua aquisigao; 

c) vendas a varejo de combusti veis llquidos e gasosos, 
exceto oleo diesel; 

d) servi9os de qualquer natureza, na forma da legis- 
gao federal. 

II- taxas: 
III- contribui9ao de melhoria. 
§ 12 - A lei estabelecera as aliquotas relativas aos 

impostos e valores das taxas e as contribuigoes de melhoria, es 
belecendo os criterios para sua cobran9a. 



§ 22 - Sao isentos do pagamento de imposto predial e 
territorial urbano e da contribui9ao de melhoria OS imoveis COffi 
areas nao superiores a 135 m2 e destinados a moradia do proprie 
tario, que nao possua outro imovel. 

§ 32 - Fice.m isentos OS funcionarios publico munici 
pais, viuvo (a) que possuam um imovel residencial. 

§ 42 - Igualmente isentos os templos religiosos, as 
aaaoc Lacoe s e OS predios publicos: municipal, estadual e Federal. 

Art. 20 - Cabem ainda ao Municipio os tributes e ou 
tros recurses que lhe sejma conferidos pela Uniao ou pelo Estado. 

Art. 21 - 0 Municipio deve implantar o Codigo Tribu 
tario do MUniclpio. (CTM). 

Art. 22 - Ao Municipio e vedado: 
I- ins ti tuir ou aumentar tributos sem que a Lei e s t a 

bele9a; 
II- instituir impostos sobre: 
a) 0 patrimonio, a renda OU OS servi9os da Uniao, do 

Estado e das autarquias; 
b) os templos de qualquer culto; 
c) o patrimonio, a renda ou os servi9os dos partidos 

politicos, inclusive suas funda9oes, das entidades s:i.ndicais dos 
trabalhadores, das institui9oes de educac;ao e de assistencia so 
cial 8em fins lucrativos, atendidos os requisites da Lei; 

d) o livro, o jornal e os periodos, assim como sobre 
o papel destinado a sua impressao. 

CAPfTULO V 
DA SOBERANIA E PARTICIPACAO POPULAR 

Art. 23 - A soberania popular sera exercida, nos te£, 
mos do art. 14 da Constitui9ao Federal, pelo sufragio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos 
termos da let, mediante: 

I- plebiscite; 
II- referenda 

------------------------------,,.- . 



ganica; 
III- iniciativa popular de lei ou de emenda a Lei Or 

Municipal, composta de Vereadores eleltos em pleito dir�to, pe..ra 
um mandate de quatro anos, regendo-se por seu Regimento Interno . 

-SECAO I 
DISPOSICOES GERAIS 

Orgao Legislative do Municipio ea Camara Art. 26 

CAPfTULO I 
DO ORGAO LEGISLATIVO 

TfTULO II 
DO GOVF.RNO DO MUNICfPIO 

, - no orgao competente. 
Art. 25 - Fica instituido o Fundo de Apoio as Associa 

goes Comunitarias. 
§ 12 - 0 Fundo de Apoio as Associagoes Comunitarias 

sera administrado por deliberagao do Conselho de Representantes. 
§ 22 - O Conselho de Representantes das Associagoes 

Comunitarias sera constituido pelos presidentes das associagoes 
P-xistentes no Municipio, ou seus substitutes legais. 

§ 32 - O valor do Fundo de Apoio as Associa9oes Comu 
nitarias e de ate 1% (por cento) da arr�cadagao relativa ao Fun 
do de Par-t t c i pacao dos Municipios ( FPM). 

§ 22 - Na composigao dos colegiados dos orgaos da 
administragao, a representagao das entidades, quando prevista 
atendera a concorrencia de interesse e objetivos. 

Art. 24 - 0 Municipio apoiara tecnica e financeira 
mente as entidades filantropicas e associagoes comunitarias com, 
no mlnimo, 03 (tres) anos de existencia reconhecida de utilidade 
publica sem fins lucrativos, devidamente organizada e registrada 

§ 12 - A forma de representagao e de consulta de en 
tidades representativas da sociedade civil se r-a definida por lei, 
devendo tanto a Secretaria do Munlc1pio como a Camara Municipal 
cadastrar as entidades, admi tidas as que gozarem de personalidades 
juri.dica. 

IV- participa9ao direta OU atraves de entidades re 
presentativas na co-gestao da administra9ao OU orgaos publiCOS e 
na fiscaliza9ao dos servigos e contas municipais. 
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Ordina § 22 - No termino de cada Sessao Legislativa 

r. 30 -A presta9ao de contas do Prefeito, referente 
a gestao financeira do ano anterior, sera apreciada pela Camara, 
ate sessenta dias apes o recebimento do parecer previo do Conse 
lho de Contas dos Municipios. 

Art. 31 - A Camara Municipal e suas Comf s aoe s , a :'e 
querimento da maioria de seus membros, podem convoc ar' sec r-et.e.r-i os 

§ 12 - Sera de 02 (dois) anos o mandate da Mesa. 

§ 12 - Quando se tratar da vota9ao do or9amento, de 
empr-e s t Lmo s t auxi Lt o a empresa, conc e asjio de pri vilegios e mate 
ria que verse sobre interesse particular, a Lem de outros referidos 
por esta Lei e pelo Regimento Interno, o numero minimo prescrito 
, e de dois ter9os (2/3) de seus membros. ------- ---- § 22 - 0 Presidente da Camara vota somente quando ho� 

empate, quando a materia exigir presen9a de dois ter�os (2/3) 
vota9oes secretas. 

Par�grafo Onico - Nas se9oes legislativas extraordina 
rias, a Camara somente deliberara sobre a materia da convoca9ao. 

Art. 29 - A Camara Municipal funciona com a presen9a, 
no minimo, da maioria de seus membros, anualmente de 31 de janei 
ro a 31 de maio e de 12 de agosto a 30 de novembro e as delibera 
9oe� 2�0 tomadas por maioria de votes dos presentes, salvo os ca 
ses previs�os nesta Lei Orga.nica e no Regimento Interno. 

ria, exceto a ultima da Legislatura, serao eleitas a Mesa e as Co 
missoes para a sessao subsequente. 

Art. 28 - A convoca9ao extraordinaria da Camara cabe 
a Mesa Diretora, a um ter90 (1/3) de seus membros, a Comissao Re 
presentativa ou ao Prefeito. 

Art. 27 - No primeiro dia do anode cada legislatura, 
cuja dura9ao coincide com o mandate do Prefeito e dos Vereadores, 
a Camara reune-se para dar posse aos Vereadores, ao Prefeito e ao 
Vice-Prefeito e elegera a sua mesa, a Comissao Representativa e 
as Comissoes Permapentes. 

§ Unico - A composi9ao atual da Camara Municipal, de 
acordo com as disposi9oes constitucionais, e de vereadores, caben 
do ao 6rgao Legislative, pelo voto de dois tergos (2/3) de seus 
membros e atendendo aos criterios previstos no art. 29, IV da 
Cons ti tui9ao Federal, fixar, no primeiro semestre do ultimo' ano 
de cada legislatura, o numero de vereadores para o novo periodo. 

" ..... t, R�----------------···-c .. 



nutum11; 

publico. 

empresa 

b) exerce� outro mandate eletivo; 
c) ocupar outro cargo publico que seja demissivel 11ad 

Art. 34 - E defeso ao Vereador: 

d) patrocinar causa contra pessoa juridica de direito 

II- desde a posse: 
a) ser diretor, proprietario OU SOCiO de empresa ben� 

ficiada com pri v i Le g f o , isenc;ao ou ·favor, em virtude de contrato 
com a adrninistragao publica municipal; 

ou de entidade autarquica, sociedade de economia mista, 
publica OU COncessionaria. 

I- desde a expedigao do diploma: 
a) celebrar contrato com a administragao publica, sal 

vo quando o contrato obedecer a clausulas uniformes; 
b) acei tar ou exercer comt asjio ou emprego do Mtmiclpio 

SE«;AO II 
DOS VEREADORES 

Art. 33 - Os Vereadores gozarn das garantias asseguradas 
pela Constituigao Federal, quanta a inviolabilidade per suas pal� 
vra.s e votos, no exercicio do mandate e no ambi to da circunscrigao 
do Mun.i.d.pj_o. 

Art. 32 - A Camara pode criar Comissao de Inquerio so 
bre fato determinado, nos termos do Regimento Interno, a requer! 
mento de, no minimo, um tergo (1/3) de seus membros. 

§ 12 - Tres dias antes do comparecimento devera ser 
enviada a Camara exposigao em torno das informagoes' solicitadas. 

§ 22 - Independentemente de convocagao, quando o Se 
cretario ou Diretor desejar prestar esclarecimento ou solicitar 
providencias legislativas a qualquer Comissao, esta designara dia 
e hora para ouvi-lo. 

municipais, diretores de autarquias ou de orgaos nao subordinados 
as secretarias, para comparecerem perante elas a fim de prestar 
informagoes sobre assunto previarnente designado e constante da 
convocagao. 
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- blico a que pertence lhe assegure tal opgao. 

VI- deixar de comparecer, injustif1cadamente, a quatro 
sessoes continuas ea oito intercaladas de cada sessao legislativa, 
sendo descontado em folha o valor proporcional. 

§ 12 - Investido no mandate de Vereador, have ndo compa 
tibilidade de hor-ar-t o s , pe r-c ebe r-a as vantagens de seu cargo, emprego 
OU fungao, sem prejuizo da remuneragao do cargo eletivo, e, nao ha 
vendo corapa t fb f Lf dade , s e r-a aplicada a norma prevista neste c aput , 

Secretario Art. 36 - 0 Vereador investido no cargo de 
Municipal ou Diretor equivalente nao perde o mandate, desde que se 
afaste do exercicio da vereanga. 

Art. 37 - O servidor publico eleito vereador pode optar 
entre a remuneragao do respectivo cargo ea da vereanga, antes de 
entrar no exercicio do mandato, desde que a legislagao do poder pu- 

Art. 35 - Sujeita-se a perda do mandate o Vereador q�e: 
I- infringir qualquer das proposi9oes no artigo anterior; 
II- utilizar-se do mandate para prattca de corrup9ao,de 

improbidade administrati va OU a t errt atior-Laa as ins ti tuigoes vigentes; 
III- proceder de modo incompativel com a dignidade da 

Camara OU faltar com O decoro na sua conduta publica; 
IV- perder ou tiver suspenses seus direitos publicos; 
V- praticar atos de infidelidade partidaria, segundo o 

previsto na Constituigao e na Legislagao pertinente; 

- cular sem direito a remuneragao. 

§ 42 - E permi tida a licenga ao Vereador para tratamento 
de saude com direito a remunera9ao e para tratar de interesse part� 

§ 22 - Em qualquer ca.so que exija afastamento para o 
exercicio do mandate eletivo, seu tempo de servigo sera contado pa 
ra todos os efeitos legais, exceto para promogao por merecimento. 

§ 32 - Para efeito de beneficio previdencia.rio, no caso 
de afastamento do orgao, OS valores serao determinados Como se no 
exercicio estivesse. 
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SEQ.AO III 
DAS ATRIBUI�OES DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 38 - Compete Es Camara Municipal, com a sang2.c 

/lj.J. :- -; JL ..... 

do 



a) o exercicio dos poderes municipais; 
b) o regimento juridico dos servidores municipals; 

I- legislar sobre todas as materias atribuidas explic� 
ta ou implicit��ente ao Municipio pelas Constitui9oes da Uniao e 
do Estado, as leis em geral, esta Lei Organica e, especialmente 
sobre: 

a) os or9amentos; 
b) o plano de auxilio e subven9oes; 
III- decretar as leis complementares a Lei Organica; 
IV- dispor sobre tributes de competencia municipal; 
V- criar e extinguir cargos e fun9oes, bem como fixar 

e alterar vencimentos e outras vantagens pecuniarias; 
VI- decretar, estipulando as condd coe s e pelo vo t o da 

maioria dos vereadores, o arredamento, o aforamento ou a aliena9ao 
de predios municipais, bem como a aquisi9ao de outros; 

logradouros 

II- votar anualmente: 

c) a denomina9ao dos servi9os, bairros e 
publicos. 

VIII- dispor sobre a divisao territorial do Munic1pio; 

pais, assim entendidas as que forem diretamente subordinadas ao 
Prefeito; 

X- deliberar sobre emprestimos e opera9oes de credito, 
a forma e os meios de seu pagamento e as respectivas aplica9oes 
respeitada a legisla9ao federal; 

XI- transferir, temporaria ou definitivamente, a sede 
do Municipio, quando o interesse publico o exigir; 

XII- cancelar, nos termos da lei, a divida ativa do Mu 
nicipio, autorizar a suspensao de sua cobran9a ea revela9ao de 

munici- 

publicos 

IX- criar, reformar ou extinguir reparti9oes 

VII- legislar sobre a concessao de servi9os 
do Mpr,;,..fpio; 

"' onus e juros; 
XIII- decidir sobre a cria9ao de empresas publicas, em 

presas de economia mista, autarquia OU funda<;oes publi.cas. 
Art. 39 - Eda compe t enc La exclusiva daCamarc.Munj_cipal: 

.._Jlt ... sa'. 



I- eleger sua Mesa, elaborar seu Regimento Interno e 
:iispor sobre sua or-ganf.z acjio e poll tica; 

II- proper a criagao e extingao de cargos de seu qu� 
dro de pessoal e servigos, dispor sabre o provimento dos mesmos, 
bem como fixar e alterar seus vencimentos e vantagens; 

III- emandar a Lei Organica ou reformula-la; 
IV- representar pela maioria de seus membros, para 

efeito de interven9ao no Munic1p1o, nos termos do disposto no ar 
tigo 150 da Constitui9ao EstadualJ 

V- autorizar convenios e contratos de interesse muni 
cipal; 

XVIII- decidir, pelo voto de dois tergos (2/3) de seus 

XII- dar posse ao Prefeito, bem como declarar exr.into 
o seu mandate, nos cases previstos por lei; 

por cento zembr-o s , por iniciati va de um t e r-co ( 1/3) ou de cinco 

XIII- conceder licenca ao Prefeito; 
XIV- suspender execu9ao, no todo ou em parte,de quai� 

quer atos, resolu9ao ou regulamento municipal, que hajam side pe 
lo poder judiciario declarados infrigentes da Constitui9ao, Lei 
Organica OU das leis em geral; 

XV- criar comissoes de inquerito; 

- XVII- porpor ao Prefeito a execugao de qualquer obra 
OU medida que interesse a coletividade OU ao servigo publico; 

XVI- t omar a iniciativa de projetos de leis estaduais, 
na forrna da Constitui9ao Estadual; 

VI- exercer a fiscalizagao da adrninistra9ao financei 
ra e or9amentaria do Municlpio, com o auxilio do Tribunal de Con 
tas do Estado e julgar as contas do Prefeito, nos termos do Art. 
42 da Constitui9ao Estadual; 

VII- fixar os subsi.dios de seus rnembros, do Prefeito 
e Vice-Prefeito nos termos da legisla9ao federal e estadual; 

VIII- autorizar o Prefeito a afastar-se do Municipio, 
por mais de 10 (dez) dias, ou do Estado, por qualquer tempo; 

IX- convocar qualquer secretario OU diretor de autar 
quia ou dos servj_9os diretarnente subordinados ao Prefeito, para 
prestar inforrna9oes; 

X- mudar tempororaria ou definitivarnente sua sede; 
XI- solicitar informa9oes por escrito ao Executive; 



(5%) do eleitorado, sobre censura aos secretaries e diretores de 
Autarquias do Munic1pio; 

XIX- ouvir em audiencia, em segoes da Camara ou das 
Comissoes, as representagoes das entidades civis; 

XX- propor plebiscito ou referendo e dar encaminhamen 
to, na forma da lei, as iniciativas populares de lei, as propos! 
goes aprovadas em plebiscite ou referenda; 

XXI- decidir sobre a perda do mandate do Prefeito Mu 
nicipal que assumir outro cargo OU fungao na administragao publ! 
ca, direta ou �ndireta, ressalvada a posse em virtude de concur 
so publico, com atendimento aos preceitos do ar.t. 38 da Consti 
tuiga.o Federal; 

XXII- decidir, por maioria absoluta, sobre pedido de 
intervengao, observadas as normas constitucicnais. 

Art. 40 - Compete, ainda, a Camara Municipal: 
I- elaborar as leis e respeita-las; 
II- decidir por maioria absoluta sobre os vetos qo 

Prefeito; 
III- zelar pelo fiel cumprimento das leis internas; 
IV- porpor medidas que complementem as leis federais 

e estaduais, especialmene no que diz respeito: 
a) ao cuidado com a saude, a assistencia publica, a 

prote9ao e garantia as pessoas portadoras de deficiencia; 
b) a impedir a invasao, destruigao e descaracteriza 

gao de obras de arte e outros bens de valor historico, artistico 
e cultural do Mun1c1p1o; 

c) a abertura de meios de acesso a cultura, a educa 
cao e a ciencia; 

d) a protegao ao meio-ambiente e ao combate a polu! - gao; 
e) ao incentive a industria e ao comercio; 
f) a criagao de distritos industriais; 
g) a pr-omocjio de programas de cona t rucjio de maradia, 

melhorando as condigoes habitacionais e de sane��ento bas1co; 
h) ao combate as causas da pobreza e aos fatores de 

marginaliza9ao, promovendo a integragao social dos setores desfa 
vorecidos. 

iililll:,111 !IIII _.� .�� 
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Paragrafo Unico - Por iniciativa popular pode ser apr� 
sentado a Camara projeto de lei de interesse especifico do Munici 
pio, da cidade ou dos sitios, subscrito porno minimo 5% cinco 
par cento ) do eleit_<?_!:ag_p_.____ --�------------ 

\. com o •• 3��:: ��n:t�::�:�: �:�:;:::;:.:�:�:�:a��n::b::
0:�---, 

pria, devendo prestar contas ao Plenario dos recursos que lhe fo 
rem consignados, respondendo a seus- membros por qualquer ato ilici 

I to, em sua aplicagao. 
I 
l 
I 
:' 

SEQAO IV 
DAS LEIS DO PROCESSO LEGISLATIVO 

Art. 42 - 0 processo legislative compreende a elabora 
<;ao de: 

I- emendas a Lei Orga.nica; 
II- leis complementares a �i Orga.nica; 
IT.r- leis ordinarias; 
IV- decretos legislatives; 
V- r-e so Lucoe s • 

Art. 43 - A Lei Organica pode ser emendada mediante Pr:?_ 
posta: 

I- de Vereadores; 
II- do Prefeito; 
III- por iniciativa popular. 
Paragrafo Unico - No caso do incise I, a proposta dev� 

ra ser subscrita, no minimo, por um tergo (1/3) dos membros da Ca 
mara Municipal e no incise III,, por, no minima, 5% (cinco por cen 
to) dos eleitores do Munic1pio. 

Art. 44 - As leis complementares a Lei Orga.nica somen 
te serao aprovadas se.obtiverem dois ter9os (2/3) dos votes dos 
membros da Camara Municipal, cbservados os demais termos da vota- 
9ao das leis ordinarias. 

Art. 45 - A iniciativa das leis municipais, salvo nos 
cases de competencia exclusiva, cabe a qualquer membro da c3mara 

------- �---� 



Cama1·e. 

Camara 

-------= ··-=·· 

Art. 47 - Os projetos de lei aprovados pela 

em consonancia com o plano plurianual e apreciados pela 
de Vereadores. 

cugao or�amentaria. 

Art. 48 - Lei de iniciativa do Executive estabelece 
ra O plane plurianual, as diretrizes orgam�ntarias e OS or9ame� 
tos anuais. 

2 - Dentro de quinze dias, contados da data em que 
se publicarem os projetos referidos no#.paragrafo anterior, qual 
quer cidadao ou entidade devidamente �econhecida podera apresen 
tar sugestoes sobre eles ao Presidente da Camara, que enc�'Tlinhara 
a Comis�ea Especial para apreciagao. 

§ 12 - Serao estabelecidas racionalmente, na lei que 
instituir o plane plurianual, as diretrizes, os objetivos e as 
metas da administragao para as despesas de capital e outras, co 
me as relativas aos programas de dura9ao continua. 

§ 22 - A lei de diretrizes or9amentarias incluira as 
metas e prioridades administrativas, as despesas de capital para 
o exercicio financeiro subsequente e orientara a elaboragao da 
lei or9amentaria anual, dispondo sob�e as altera9oes tributarias 
e estabelecendo politica de aplicagao. 

§ 3� - 0 Peder Executive publicara, ate 30 (trinta) 
dias apos o encerramento do exercicio, relatorio suscinto da exe 

• Art. 46 - O Projeto de lei com parecer contrario de 
todas as Comissoes e tido como rejeitado. 

Municipal serao enviados ao Prefeito que, aquiescento, os sancio - 

§ 42 - Os planes e programas locais serao elaborados 

, nara. 

Municipal, ao Prefei to ou ao elei torado·, que a exe r-ce r-a em forma 
de mo9ao articulada, subscrita, no minimo, por cinco por cento 
(5%) do eleitorado municipal. r 

,,./· § 112 - Seo Prefeito .julgar o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional OU contrario ao interesse publico, veta- 

• lo-a, total OU parcialmente, dentro de quinze.(15) dias uteis 
contados daquele em que recebeu, comunicando os motives de veto 
ao Presidente da Camara, dentro de 48 horas. 

§ 212 - Dos projetos de codigo e respectiva exposi9ao 
de motives, antes de submetidos a discussao da Camara, sera dada 
divulga9ao com a maior amplitude possivel. 
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§ 52 - A lei or9amentaria anual compreende: 
a) o or9amento fiscal do Executive e do Legislativo. 

seus fundos, orgaos e entidades da administra9ao direta e indire 
ta, inclu!das as funda9oes pelo Peder Publico; 

b) o or9amento de investimento das empresas de que 
participe o Municlpio; 

c) o or9amento de seguridades social, abrangendo os 
fundos e funda9oes instituidas ou mantidos pelo Municlpio. 

Art. 49 - 0 projeto de lei or9amentaria demonstrara 
o efeito entre receita e despesa, em caso de isen9ao, anistias, 
remissoes, sub s i da os e bene r i c i os financeiros·, tributaries OU 

creditlcios. 

SEC.AO V 

DA FISCALIZACAO FINANCEIRA E OR<;AMENTA.RIA 

Art. 50 - A fiscaliza9ao financeira e or9amentaria.do 
Municlpio e exercida mediante controle da Camara Municipal e pe 
los sistemas de controle interno do Executive Municipal. 

Art. 51 - A presta9ao de contas do Prefeite, referen 
tea gestae financeira do ano anterior, sera apreciada pela Cam� 
ra ate sessenta (60) dias apes o recebimento do respective pare 
cer emitido pelo Conselho de Contas do Municlpio, o qual somente 
deixara de prevalecer por decisao de dois tergos (2/3) dos mem 
bros da Camara. 

Paragrafo Unico - Seo Executive nae prestar contas 
ate tritna e um (31) de mar90, a Camara elegera uma Comissae com 
acesso e pederes para exa.minar a escritura9ao e os comprevantes 
da receita e despesa do Munic1pio. 

Art. 52 - Os sistemas de controle interne, exercide 
pleo Executive Municipal, terae por finalidades, alem de eutras: 

I- criar condi9oes indispensaveis para assegurar ef� 
cacia ao controle externo e regularidade a realiza9ao da receita 
e despesa; 

II- acompanhar a execugao de programas de trabalho e 
a aplicagao or9amentaria; 

III- avaliar os resultados alcan9ados pelos adminis 
tradores e verificar a execugao dos contratos. 



pub Ld c a nem particular de empresa privada que mantenha trensac;oes 
ou contratos com o Munic1pio. 

SE«;;AO I 
DO PREFEITO 

1 

ser 

func;ao 

Art. 57 - A remunera9ao do Prefeito nao podera 

Art. 56 - O Prefeito nao pode exercer outra 

inferior a remunera9ao de nenhum outro servidor do Municipio, na 
data de sua fixa9ao. 

Art. 55 - o Prefeito e o Vice-Prefeito, eleitos jun 
tamente com os Vereadores, prestarao compromisso e tomarao posse 
dos cargos, simultaneamente, perante a Camara Municipal. 

Paragrafo Unico - O Prefeito e o Vice-Prefeito, pre� 
seguinte compromisso: Prometo manter, presevar e cumprir 

as Constituigoes Federal e Estadual, a Lei Orga.nica Municipal e 
demais leis da Uniao, do Estado e do Municipio, a exercer o meu 
cargo com honra e lealdade, obrigando-me a promover o bem-estar 
da comunidade geral do Municipio. 

§ 22 - Em caso de impedimento temporario do Vice-Pre 
feito, assumira a administra9ao o Presidente da Camara Municipal, 
ate O termino do seu mandate OU a cessa<;,ao do supraci tado i.mpedi 
mento. 

CAPfTULO II 
DO EXECUTIVO 

Art. 54 - 0 Prefeito, eleito simultaneamente ccm o 
Vice-Prefeito e Vereadores, e o titular do orgao executive, auxi 
liado pelos Secretaries Municipais e Diretores de Autarquias e , 
bem assim, se dispuser de condi9oes, pelo Vice-Prefeito. 

§ 12 - Em caso de vaga ou impedimento temporario do 
Prefeito, assumira o cargo o Vice-Prefeito. 

Art. 53 - As disponibilidades de caixa do Municipio, 
bem coma das empresas sob o seu controle, serao depositadas em 
institui9oes financeiro-oficiais, salvo existencia exclusiva de 
agencia bancaria privada. 

UIIIIJll!I---------------------:,--.·,.: 



SECAO III 
·DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO 

SECAO IV 
DOS SECRETARIOS E DIRETORES DE AUTARQUIAS DO MUNICIPIO 

SEC.AO II 
DAS ATRIBUIC�ES DO PREFEITO 

Camara 

SEC.AO V 
DOS ATOS MUNICIPAIS 

tario ou do Diretor de Autarquia que recebem censura da 
de Vereadores. 

Art. 60 - Os Secretaries e Diretores de Autarquias do 
Municlpio, de livre nomea9ao e demissao pelo Prefeito, sao esco 
lhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos, no gozo dos direi 
tos politicos, e estao sujeitos, desde a posse, as mesmas incom 
patibilidade e proibi9oes estabelecidas para os Vereadores. 

Paragrafo Unico - E compulsoria a demissao do Secre- 

Art. 59 - Os crimes de responsabilidade, bem como as 
infra9oes politico-administrativas do Prefeito sao definidos em 
lei federal, obedecidas as normas de processo de julgamento. 

Paragrafo Unico - A competencia para O julgamento do 
Prefeito Municipal e do Tribunal de Justi9a do Estado. 

Art. 58 - Ao Prefeito, como chefe da administra9ao, 
cabe representar o Munic1pio, executar as deliberagoes da Camara 
Municipal, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Muni 
c1pio e adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administra 
tivas de utilidade publica. 

Art. 61 - A pub Li cacjio dos atos e das leis mmtctpara, 
caso nao haja imprensa oficial OU jornal diario, far-se-a sempre 
por afixa9ao na sede da Prefeitura e da Camara ou em outro local 
pub l t co . 8 �-- · •••t1a•11us.----••••••••2•• .. 111!111••••••••••••••• .. ------ ..... "' ., 
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Art. 62 - A Prefeitura ea Camara sao obrigadas a fo� 
necer a qualquer interessado, no prazo rnaxirno de dez (10) dias 
certidoes de atos, contratos e decisoes, sob pena de responsabili 
dade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedi - 9ao. 

CAPiTULO III 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

Art. 63 - Sao servidores do Munic1pio todos quantos 
percebem pelos cofres municipais, reservando-se a denominagao de 
funcionarios para os que integram o sistema classificado de car 
gos. 

Art. 64 - Os cargos em comissao e as fungoes de confia - 9a serao exercidos, preferencialmente, por servidores 
de cargos e condigoes previstos em lei. 

Art. 65 - E garantido ao servidor pub Lt co civil o 'di 
rei to a livre as soc Lacjio sindical e criagao de cooperativa da 
classe. 

, Art. 66 - A lei reservara percentual de cargos e emp� 
gos publicos para as pessoas portadoras de deficiencia e �efinira 
OS criterios de SUa admissao, 

Art. 67 - A lei estabelecera os cases de contratagao 
por tempo determinado, para atender a necessidade temporaria de 
excepcional interesse publico, condicionado a nomeagao a prova de 
habili taga.o. 

Paragrafo Unico - E vedada a nomeagao para cargos de 
Comissao, ressalvados OS cases em que ja forem servidores publi 
COS, de conjuge, parente Consanguineo OU afim, ate Segundo grau, 
ou por adocjio , do Prefei to e Vice-Prefei to, Secretaries, Diretores 
de Autarquias e Vereadores. 

Art. 68 - o quadro de f'unc Loriar-t o pode se r cons ti tuido 
de classe, carreiras funcionais ou de cargos isolados, classifica 
dos dentro de um sistema, ou ainda dessas formas conjugadas, de 
acordo com a lei. 

Paragrafo Unico - 0 Sistema de promogoes obedece nao 
so ao criterio de merecimento avaliado objetivamente, come ao de 

, a�tiguidade, salvo quanto ao cargo final, cujo acesso sera por me 
recimento. 

ocupantes 



§ 12 - E facultada a arrce c t p acjio do pagamento do pe� 
seal, at raves de adiantamento semanal OU quinzenal. 

§ 22 - O Executive podera. patrocinar ernprestimo ao 
servidor, por no maxi mo quatro meses, com amor-t Lz acjio em fol ha 
de 25% ao "' mes. 
--------�--Art. 74 - Sera dada ao funcionario publico municipal 
a sua efetivaqio do emprego, a partir do 52 ano funcional, e, a 
partir do 22 ano, quando concursado. 

Paragrafo Unico - O periodo de exercicio do mandate 
federal, estadual ou municipal, remunerado e contado para efeito - de promo9ao, por antiguidade, e de aposentadoria. 

Art. 72 - Sao assegurados aos funcionarios abano fami 
liar, avan9os trienais, adicionais, por tempo de servi90, e lice� 
9a-premio, por decenio de servi90, e demais vantagens, ccnforme 
o art. 72 da Constitui9ao Federal. 

Art. 73 - Os vencimentos do funcionalismo publico-mu 
nicipal sejam pages ate o dia 30 (trinta) de cada mes. 

Art. 75 - 0 Munic1pio assegurara a seus servidores e 
dependentes, na forma da Lei Municipal, servi9os de atendimento 
medico, odontologico e de assistencia social. 

Art. 76 - Os servidores terao que passar por concurso 
publico de provas e titulos, com validade ate dois anos. 

Paragrafo Unico - Os cargos de confian9a ou em comis 
sao, a serem definidos per lei, poderao ser preenchidos sem concur 
so, sendo dada pr-e f'e r-enc I a a filhos do Munic:i.pio, em ambos os casos. 

Art. 69 - Os funcionarios estaveis perderao o cargo• 
em virtude de senten9a judicial ou mediante processo administrati 
vo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

Paragrafo Unico - Invalidada por senten9a a demissa.o, 
O funcionario sera reintegrado, e exonerado quern lhe ocupar O lu 
gar, ou, se detinha outro cargo, a este reconduzido, sem direito 
a Lnden i z acjio , 

Art. 70 - Fica assegurado o regime juridico, unico p� 
ra OS funcj_ona.rios publiCOS, 

Art. 71 - O funcionario investido em mandate eletivo: 
federal, estadual ou municipal, remunerado, fica afastado do exer 
cicio do cargo municipal e somente por antiguidade pode ser prom£ 
vido. 
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Art. 77 - 0 concurso publico deve ser propalado pelo 
Chefe do Poder Executivo, ou pelo orgao por este autorizado, atra 
ves de edital. 

Art. 78 - Deve haver limitacao de idade para o ingre� 
SO no servi90 publico, desde que O candidate preencha OS requisi 
tes exigidos para o cargo. 

Paragrafo Unico - Fica assegurada a participa9ao do 
menor de 16 anos em concursos publico municipais. 

Art. 79 - 0 Munic1pio responde pelos danos que 
servidores, no exercicio de suas fungoes, causem a terceiros. 

§ 12 - Os servidores municipais serao solidariamente 
responsaveis, com a Fazenda Municipal, por prejuizos decorrentes 
de negligencia OU abuse, no exerc!CiO de SUaS fun9oes. 

§ 22 - Cabe ao Municlpio a a9ao regressiva contra o 
Servidor responsavel, em case de culpa OU dolo. 

Art. 80 - E vedada a quantos prestem servi9os ao Muni 
cipio atividade pol1tico-partidaria, nas horas e locais de traba 
lho. 

Art. 81 - O Municipio permitira a seus serv:i.dores, na 
forma da lei, a conclusa.o de curses em que estejam inscri-t0s ou - em que venham a se inscrever, desde que possa haver compensagao 
com a presta9ao do servigo publico. 

Paragrafo Unico - Institui-se o concurso para escolha 
do Funcionario-Padrao por categoria, realizado anualmente e boni 
ficado com premio igual ao salario do servidor. 

Art. 82 - Aos servidores nao amparados por legislagao 
especial do Munic1pio sao assegurados os direitos, garantias e 
vantagens que a legislagao social atribuir aos trabalhadores. 

CAPITULO IV 
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

, - Art. 83 - Os Conselhos Municipais sao orgaos de coop� 
ra�ao governamental que tern por finalidade auxiliar a administra- 
9a.o na orientagao, planejamento, fiscalizagao e julgamento da ma 
teria de sua competencia. 

seus 



Art. 84 - Fica criado o Conselho Municipal de Educagao 
, que sera composto por professores, pais de alunos e um membro do 

Poder Legislative e outro do Poder Executive. 
§ 12 - A composigao do Conselho Municipal de Educagao 

nao se r a inferior a 07 ( sete) e nem exc e de r-a de 21 ( vinte e um) rnem 
bros efetivos. 

§ 22 - A lei definira OS deveres, as atribuigoes e as 
prerrogativas do Conselho Municipal de Educagao, bem come a forma 
de eleigao ea duragao do mandate de seus membros. 

Art. 85 - Fica instituido o Conselho Municipal de Defe 
sa do Meio-Ambiente, (CODEMA) com a estrutura e os poderes que lhe 
forem outorgados pela Lei Organica. 

Art. 86 - Fica criado o Conselho Municipal de Defesa da 

Crianga, do Adolescente e da Mulher, orgao normative, deliberativo, 
controlador e fiscalizador da politica de atendimento a infancia' 
a juventude e a mulher. 

§ 12 - A organizagao, composigao e o funcionamento do 
Conselho garante a participagao de representantes das institui9oes 
publicas (Secretaria de Saude, Secretaria de Educagao, entre ou 
tras) e de entidades privadas, encarregadas da execugao das poli 
ticas sociais, basicas, relacionadas a infancia, a juventude e a 
mulher, assim como, e em igual numero, de representantes de organ� 
zagees populares. 

§ 22 - Cabera ao Conselho Municipal de Defesa da Cri8.!! 
9a, do Adolescente e da Mulher, disciplinar a liberagao de recur 
sos para as entidades de atendimento a crian9a, os adolescentes e 
a mulher. 

Art. 87 - Fica instituido o Conselho de Saude e Sanea 
mento do Munic!pio, como orgao deliberative maximo do Sistema uni 
ficado e descentralizado de saude, cabendo-lhe definir, acompanhar 
e avaliar a politica de saude. 

§ 12 - 0 Secretario de Saude do Munic!pio e o presidente 
do Conselho Municipal de Saude. 

§ 22 - Compete ao Conselho Municipal de Saude e Sanea 
mento: 

I- definir as diretrizes da politica municipal de sau- 
de; 



II- analisar e aprovar o Plano Municipal de Saude, ben 

TfTULO III 
DA ORDEM ECON0MICA 

Art. 92 - A politica de desenvolvimento urbane, execut! 
da pelo Poder Publico Municipal, conforme diretrizes fixadas pela 
Constituic;ao Federal e por lei complementar municipal, tern como 0£ 
jetivos ordenar o plane das fungoes sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes. 

CAPfTULO II 
DA POLfTICA URBANA 

Art. 90 - 0 Municlpio, na forma definida por lai, dis 
pensara as microempresas e as empresas de pequeno porte, incluidas 
as pequenas associac;oes e cooperativas de trabalhadores rurais ou 
urbanos, tratamento juridico, diferenciado, visando a Incerrtdva-Las 
pela simplificagao de suas obrigagoes administrativas e tributarias, 
OU pela elimina9ao e redugao de tributes • 

Art. 91 - 0 Municipio promovera e incentivara o turis 
mo coma fator de desenvolvimento social e economico e instrumento 
de integra9ao humana. 

CAPfTULO I 
DOS PRINCIPIOS GERAIS 

consumidor. 

Art. 88 - 0 Munic1pio organizara a ordem economica e 
social, conciliando a liberdade de iniciativa com os interesses da 
coletividade que merecerao tratamento prioritario. 

Art. 89 - Compete ao Municipio providenciar prote9ao ao 

IV- analisar e aprovar instalac;oes de novas servi9os de 
saude publica, OU O estabelecimento de novas contratos e convenios 
com os servi9os privados ou filantropicos. 

III- analisar e aprovar a pr-ogr-amacjio orc;amentario anua; 

do Municipio, bem coma acompanhar e aprovar a execucjio o�amentaria; 

- coma acompanhar e avaliar a sua execuc;ao; 
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Paragrafo Unico - O Plano Diretor, aprovado pela Ca.�ara 
de Vereadores, e O instrumento basico da pol1tica de desenvolVLTento 
e de expansao urbana. 

Art. 96 - Na desapropria9ao de imoveis pelo Munic1pio, 
tomar-se-a come justo pr-eco O valor-base para incidencia tributaria. 

Art. 97 - O Municipio, mediante lei especifica para area 
inclu1da no Plano Diretor, podera exigir do proprietario do solo ur 
bano nao edificado, subutilizado ou nao utilizado, que promova o 
seu adequado aproveitamento, sob pena, sucassivamente, de: 

Art. 94 - A execu9ao da politica urbana esta condiciona 
da as fun9oes sociais da cidade, compreendidas como direito de aces 
so de todo cidadao a moradia, ao transporte publico, a comunica9ao, a educa9ao, a saude, ao lazer, ao abastecimento ea seguran9a, assim 
como a preserva9ao do patrimonio ambiental e cultural. 

§ 12 - o exercicio do direito de propriedade atendera a 
sua funcao social, condicionada as funcoes sociais da cidade. 

- nao § 22 - 0 direito a propriedade territorial-urbana 
pressupoe o direito a construir,cujo exercicio devera ser autoriza 
do pelo Poder Publico, segundo OS criterios que forem estabelecidos 
por lei municipal. 

Ar·t. 95 - Dentro do perimetro urbano da sede e dos dis 
trites, qualquer construcao so podera ser executada, apos aprova9ao 
do projeto de concessao de licen9a a constru9ao pela Prefeitura Mu 
nicipal. 

Art. 93 - No estabelecimento de diretrizes e normas re 
lativas ao desenvolvimento urbano, o Munic1pio assegurara: 

I- a urbaniza9ao ea titulacao das areas faveladas e de 
baixa renda, sem promocao dos moradores; 

II- a regularizacao dos loteamentos irregulares, inclu 
sive dos clandestinos, abandonados ou nao titulados; 

III- a participa9ao ativa das entidades comunitarias no 
estudo, no encaminhamento e na solu9ao dos problemas, planes, pro 
gramas e projetos que lhes sejam concernentes. 

IV- a preserva9ao das areas de explora9ao agricola e p� 
cuaria e O estimulo a essas atividades primarias; 

V- a preserva9ao, a prote9ao ea recupera9ao do meio-am 
biente natural. 



abrigo de animais. 

I- parcelarnento OU edifica9ao compu Laor-La ; 

da ctivida publica de emissao, previarnente aprovada pelo Senado Fe 
titulos 

oriundos 

parcel as 

amarrados 

em 

III- desapropria9ao com pagamento, mediante 

Art. 102 - Fica proibido o uso de animais 
nas vias e logradouros publicos da cidade. 

Paragrafo Unico - 0 Poder Executive adotara providen 
cias para determinar local apropriado, na sede do Municipio, para 

Art. 103 - Fica o Poder Executive autorizado a proibir 
a comercializagao de carne bovine, suino e caprino e outras, nas 
vias publicas do centro da cidade, exceto animais vivos em feiras 
livres. 

Paragrafo Unico - 0 atendimento a demanda social por 
moradias populares podera se realizar tanto atraves de transferen 
cias do direito de propriedade quanto atraves de cessao do direi 
to de uso da moradia construida. 

I- elaborar um programa de construgao de moradias po 
pulares e saneamento basico; 

II- avaliar o desenvolvimento de so Lucoe s tecnol.ogfcas 
e formas alternativas para programas habitacionais. 

Art. 100 - Cumpre ao Peder Executive mandar fazer o 
mapa da sede do Municipio, colocando todas· as.: ruas e avenidas. 

Art. 101 - Os loteamentos urbanos dever-ac incluir obri 
gatoriamente os servigos de agua e esgoto, cal9ando o meio-fio. 

Art. 99 - A exe cucjio da poli tica habi tacional sera rea 
lizada por um orgao responsavel do Munic1pio, com a· participagao 
de representantes de entidades sociais, conforme dispuser a lei , 
devendo: 

saneamento basico, utilizando recurses orgarnentarios e 
de financiamento. 

deral, com prazo de resgate de ate dez (10) anos, 
anuais, iguais e sucessivas, asseguradas o valor real da indeniza 
cao e os juros legais. 

Art. 98 - Incumbe, tambem, ao Munic1p1o a construgao 
de moradias populares ea dota9ao de condi9oes habitacionais e de 

II- imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana progressive no tempo; 



CAPITULO III 
DA POLITICA AGRICOLA E FUNDIARIA 

Art. 104 - O Municipio, nos termos da Lei, prestara 
assistencia aos trabalhadores rurais, aos pequenos agricultores 
e as suas organizagoes. 

Art. 105 - O Municipio destinara, anualmente, coma 
incentive a produgao agricola, destinada ao abastec1mento, como 
meio de promogao do trabalhador rural e para sua promogao tecn1 
ca, valor correspondente a parcela do Impasto Territorial-Rural 
a que tern direito, nos termos do artigo 158 - II da Constituigao 
Federal. 

Art. 106 - Compete a Camara Municipal, em consonancia 
com o art. 40 - IV - g,desta Lei Organica definir uma politica 
habitacional voltada para o atendimento aos trabalhadores ru 
rais de baixa renda e aos pequenos produtores. 

Paragrafo Unico - ficam garantidos das construgoes 
de casa populares 50% na zona rural. 

CAPfTULO IV 
DO MEIO-AMBIENTE 

Art. 107 - Compete ao Munic1pio, atraves de seus or 
gaos administrativos e com a participagao e colaboragao da comu 
nidade por suas entidades representativas: 

I- proteger, preservar � recuperar o meio-ambiente 
nas suas mais variadas formas; 

II- preservar as florestas, a fauna ea flora; 

meios de comunicagao, assim como na rede escolar, fazendo 
trabalho de esclarecimento e conscientizagao publica; 

um 

III- proteger os documentos, as obras e outros bens 
de valor historico, artistico e cultural, os munumentos, as pa� 
sagens naturais, notaveis, e OS sitioS arqueologicos; 

IV- registrar, acompanhar e fiscalizar concessoes 
de direito de pesquisa e exploragao de recurses hidricos e mine 
rais, em seu territorio; 

V- promover a ecologia coma ciencia e divulga.-la.nos 
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VI- executar, com a colaboragao da Uniao, do Estaco 
e de outros orgaos e institui9oes, programas de recuperagao dos 
solos, de reflorestamento e de aproveitamento dos recursos hi 
dricos. 

Art. 108 - 0 Poder Executive fica obrigado a arbori 
zar as ruas e demais arterias da sede do Municlpio. 

Art. 109 - Deve ser preservada a pedra, dom da natu 
reza, localizada na Serra da Maozinha, e o lajedo da Santa Cruz 
no Sitio Lages, corno pontos turisticos culturais do Munic1pio, 
e demais paisagens naturals. 

TITULO IV 
DA ORDEM SOCIAL 

CAPITULO I 
DA FAMfLIA 

Art. 110 - 0 Munic1pio dispensara prote9ao especial 
a fam1lia, proporcionando assistencia a maternidade, a infancia, 
a adolescencia ea mulher, podendo para este fim realizar conve 
nios, inclusive com entidades assistenciais, particulares e pr£ 
mover a cria9ao de creches na zona urbana e rural. 

Art. 111 - E dever do Municipio assegurar os direi 
tos fundamentais da crian9a, do adolescente e da mulher, gara� 
tir a par-t t c i pacjio da sociedade civil na at oc acao e · fiscalizat;ao 
dos recurses destinados a esse fim, observados os pr-inciptos co� 
tides na Constitui9ao Federal. 

Art. 112 - Para o atendimento e desenvolvimento das 
a9oes destinadas a crianga, ao adolescente ea mulher, o Munici 
pio aplicara anualmente ate 10% (dez por cento) do seu or9amen 
to municipal, atraves do Fundo Municipal de Assistencia Social. 

Art. 113 - o atendimento a crianca de o a 6 anos de 
Vera abranger OS aspectOS nutricionais, de saude, pedagogiCOS, 
psicologicos e sociais. 

Art. 114 - Tern prioridade na adrninistra9ao ,publica 
a crianga, na faixa etaria compreendida entre zero a seis anos, 
bem come os meninos e meninas de rua. 
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Art. 115 - As agoes de apoio a fam!lia poderao ser con 
veniadas com outras entidades publicas que desenvolvarn atividades 
correlatas. 

Art. 116 - Que o Peder Publico adote medidas com vista 
a assegurar o pleno desenvolvimento e promogao da mulher. 

Art. 117 - A mulher podera exercer qualquer fungao ou 
cargo, desde que tenha possibilidade e competencia dentro das nor 
mas estabelecidas. 

Art. 118 - Serao criados mecanismos no sentido de ga 
rantir financiamentos para atividades produtivas das mulheres, vi 
sando a sua t ns er-cjio no mercado de trabalho, aas tm como desenvolver 
sua plena capacidade produtiva. 

Art. 119 - Fica garantida a assistencia social aos ido 
sos e deficientes. 

CAPfTULO II 
DA EDUCACAO 

Art. 120 - A educagao, direito de todos e dever do Mu 
nicipio, devera ser incentivada e promovida com a participagao da 
comunidade. 

§ lg - o Municipio ministrara o ensino preferentemente 
nos primeiros graus e pre-escolar, respeitando os principios de 
obrigatoriedade e gratuidade. 

§ 2Q - O Municipio favorecera, por todos os meios, o 
ensino supletivo aos adolescentes e adultos. 

§ 32 - A educagao de excepcionais sera promovida supl� 
tivamente pelo Municipio. 

, 
§ 42 - O ensino de iniciativa particular merecera o am 

paro tecnico e financeiro do Municlpio, atraves de convenios, in 
clusive mediante bolsas de estudo. 

Art. 121 - Fica assegurado no plano de educaga.o do Mu 
nicipio: 

I- garantir gestao democratica do ensino; 
II- garantir programas suplementares de material dida 

tico-escolar; 



VII- rnanter transporte gratuito par� os estudantes da 
zona rural ate a sede do Municipio e para os que cursarern o 22 grau 

VI- manter igualdade de condi9oes para o acesso a esco 
la e permanencia nesta; 

III- garantir merenda escolar para todos, preferencial 
mente com produtos locais de hortas escolares e comunitarias; 

IV- garantir agua permanente na escola, assistencia me 
dica e odontologica; 

V- rnanter energia eletrica nos grupos escolares dos sl 
tios, das vilas, dos povoados e distritos onde houver eletrific99ao 
rural; 

do 

no fora do Municipio, enquanto nao for oferecido vagas e escolas 
Municlpio ou distritos. 

Art. 122 - 0 Peder Publico reconhecera o Estatuto 
Magisterio e as formas legais que estruturarn a carreira do profes- 

I- plano de carreira com promogao horizontal e verti 
cal, mediante criterio justo de aferigao do tempo de servi90 efet! 
vamente trabalhado em fungoes do magisterio, bem como do aperfei 
goarnento profissional; 

sor. 
Art. 123 - Aos mernbros do Magisterio Municipal 

assegurados: 
serao 

reciclagem legitima para professores e funcionarios municipais. 
Art. 124 - 0 Municipio promovera a educagao pre-escolar 

e o ensino de 12 grau, corn a colaboragao da sociedade ea coopera 
gao tecnica e financeira da Uniao e do Estado, visando ao pleno d� 
senvolvimento da pessoa, seu prepare para o exercicio da cidadania 
ea sua qualifica9ao para O trabalho. 

proporcionando VII- acesso aos curses universitarios 

II- piso salarial-rpofissional, de acordo com a Consti 
tuigao Federal e Estadual; 

III- par-t t c i pacjio na ge s tjio do ensino publico-municipal; 
IV- estatuto do Magisterio; 
V- garantia de condigoes tecnicas, adequadas para o 

exercicio do Magisterio; 
VI- pluralisrno de ideias e concepgoes pedagogicas; 
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citados; 

Art. 128 - 0 Poder Executive submetera a aprovagao da 

Art. 126 - Com rela9ao ao atendimento a crian9a e ao 
adolescente fora de faixa escolar, criar-se-ao programas especifi 
cos: 

pri 
cida 

entre 

munici Camara Municipal, projeto de lei, estruturando o sistema 

uma educagao nao diferenciada para ambos os sexos, desde as 
meiras series escolares, de forma a propiciar a formagao de 
daos conscientes da igualdade de direitos e oportunidades 
homens e mulheres. 

pal de ensino que contera, obrigatoriamente, a organizagao ea ad 
ministragao tecnico-pedagogica do orgao municipal de educa9ao 
bem como projeto de leis complementares que instituam: 

I- o piano de carreira do magisterio municipal; 
II- o estatuto do magisterio municipal; 
III- a organiza9ao da gestao democratica do ensino p� 

blico-municipal; 
IV- o Conselho Municipal de Educagao; 
V- o plano municipal-plurianual de educaga.o; 
VI- concurso publico para selegao de professores cap� 

VII- assistencia pedagogica para todos OS professores 
da rede municipal. 

Art. 129 - 0 plano municipal de educagao plurianual 
refere-se ao ensino de 12 grau ea educagao pre-escolar, incluin 
do, obrigatoriamente, todos os estabelecimentos de ensino publi 
cc, sediado no Municlpio. 

I- regularizagao e expansao do fluxo de recurses para 
financiamento da educagao basica; 

II- educa9ao basica com m1nimo padrao de qualidade; 
III- pluralismo de idiias e concep96es pedagbgicas; 
IV- garantia de ensino fundamental, obrigatorio, gr� 

tuito, na rede escolar, municipal, inclusive para os que a elanao 
tiveram acesso na idade prbpria. 

Art. 127 - O Municlpio criara mecanismos que garantam 

Art. 125 - E dever do Municipio assegurar a c r-Lanc a e 
ao adolescente atendimento educacional comum e especializado aos 
portadores de deficiencia, preferencialmente na rede regular do 
ensino. 



Paragrafo Unico - O plano de que trata este artigo P£ 
dera ser elaborado em conjunto ou de comum acordo com a rede esco 
lar, mantida pelo Estado, na forma estabelecida pela legislagao 
federal. 

CAPfTULO III 
DA CULTURA E DESPORTOS 

efetivo 

desenvolvimento Art. 135 - 0 Munic1pio estimulara o 
das ciencias, das letras e artes. Incentivara a pesquisa, o ensi 
no cientifico e tecnologico. Amparara a cultura.e protegera, de 
modo especial, os documentos, as obras e os locais de valor histo 
rico-artistico, os monumentos e as paisagens naturais. 

Art. 134 - 0 Municipio podera, atraves de lei, conceder 
isen9oes, redugao tributaria e outros incentives a entidades de 
espetaculos que destinarem, pelo menos, 20% (vinte por cento) do 
espago as manifestaqoes regional-artistico-culturais. 

Art. 133 - 0 Munic1pio instituira orgaos destinados a 
realizagao de atividades de carater educative, cultural e artlsti 
co e promovera, prioritariamente, as manifestagoes de cultura re 
gional. 

Art, 136 - 0 Munici.pio incenti var-a projeto de captaqao 
de recurses financeiros, atraves de Imposto de Renda, para ativi 
dades culturais. 

do magisterio municipal, assegurado mandate de, pelo menos um ano, 
admitida a reconduqao. 

Art. 131 - Fica assegurada a participaqao de todos os 
segmentos sociais, envolvidos no processo educacional do Munici 
pio, quando da elaboragao do or9amento municipal de educa9ao. 

Art. 132 - A verba destinada a educagao e de, no mini 
mo, 35% (trinta e cinco por cento), nao podendo ser desviada par.a 
outro setor. 

cola, a escolha recaira, obrigatoriamente, sobr.e membro 

Art. 130 - A lei assegurara, na gestao das escolas da 
rede municipal, a participagao efetiva de todos os segmentos so 
ciais, envol vi dos no processo educacional, podendo, para esse fim, 
instituir conselhos comunitario-escolares, em cada unidade educa 
cional, e OU eleiqao da diregao escolar. 

Paragrafo Unico - No caso de eleigao da diregao de es 

r) 
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Art. 137 - E dever do Poder Publico incentivar festas 
populares, folcloricas e religiosas, apoiar as atividades artlsti 
case feiras de artezanatos. 

Art. 138 - 0 Foder Publico criara mecanismo para estu 
dar area de preserva9ao da historia e da cultura local. 

Art. 139 - Sera dado apoio politico, tecnico e finan 
ceiro a produc;ao artistica da mulher, como tambem garantido O p� 
trimonio historico, artistico e ecologico, firmando a preservagao 
de memoria cultural. 

Art. 140 - O Poder Executivo criara o Fundo de Apoio 
a Cultura e Desportos de, no minimo, 3% (tres por cento) da recei 
ta municipal, sendo que, no minimo, 25% (vinte e oinco por cento) 
desta quantia seja aplicada no esporte amador do Municlpio. 

Art. 141 - O Peder Executivo implantara programas mu 
nicipais para apoio as praticas esportivas e de lazer. 

CAPfTULO IV 
DA SAUDE 

Art. 142 - A saude e um bem jur!dico e um direito fun 
damental do ser humane, devendo o Poder Publico prover as condi 
goes indispensaveis ao seu pleno exerclcio. 

Par-ag r-af'o Unico - O dever do Poder Publico de garantir 
a saude consiste na formulagao e execu9ao de pollticas economicas 
e sociais, que visem a redu9ao de riscos de doengas e de outros 
agravos e ao estab.elecimento de condigoes que assegurem acesso uni 
versal e igualitario as agoes e aos servi9os para a sua promogao, 
protegao e recuperagao. 

Art. 143 - ·A saude, tern como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentagao, a moradia, o saneame� 
to basico, 0 meio-a�biente, 0 trabalho, a renda, a educagao, 0 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e servic;os essenciais, e 
niveis de saude da populac;ao expressam a organizac;ao social e eco 
nomica do Municlpio. 

Paragrafo Unico - Dizem respeito tambem a saude as 
agoes que se destinam a garantir as pessoas ea coletividade con 
dic;oes de bem-estar flsico, mental e social. 



II- integralidade na presta9ao das a9oes de saude pr� 
ventivas e curativas; 

IV- gratuidade dos servigos e das agoes de assistencia 
a saude, prestados ao USUario pelOS serViQOS publiCOS OU contrata 
dos pelo sistema; 

III- utilizagao de metodo epidemiologico, como para.m� 
tro no estabelecimento de prioridades, na orientagao programatica 
e na locagao de recurses; 

entidades V- participagao da populagao, per meio de 
representativas de usuarios e servidores, na formulagao, acompa 
nhamento e avaliagao da polltica municipal de saude, atraves do 
Conselho Municipal de Saude e dos Conselhos Diretores das unida 
des de s aude , 

Art. 145 - As agoes e OS serViQOS de saude organizar 
se-ao atraves dos Distritos Sanitarios, constitu1dos por uma rede 
de unidades de saude, localizados em uma area geogra!'ica delimit� 
da, que atuarao de forma hierarquizada para atender as necessida 
des integrais de saude de uma popula9ao de�inida. 

Paragrafo Unico - Para assegurar a necessaria cobertu 
ra das a9oes de saude a coletividade, o Municipio podera celebrar 
convenios inter-municipais, visando a constru9ao dos Distritos Sa 
nitarios, quando hOUVer indica9ao tecnica e COnsenSO entre OS in 
teressadOS. 

Art. 146 - 0 Sistema Municipal de Saude sera financia 
do com recurses do or9amento do Munic1p1o, do Estado, da Segurid� 
de Social, da Uniao, alem de outros que constituirao o Fundo Muni 
cipal de Saude. 

§ lQ - o Mun1c1pio destinara, no mfnimo, 15% (quinze 
por cento) da Receita Municipal para o Fundo Municipal de Saude. 

§ 22 - 0 Fundo Municipal de Saude sera administrado p� 
la Secretaria de Saude do Municipio. 

Art. 144 - As a9oes e os serv19os de saude real::.zados 
no Municipio integram uma rede reaionalizada e hierarquizada, que 
constitui o Sistema Municipal de Saude, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes: 

I- universaliza9ao da assistencia, com acesso iguali 
tario a todos, nos diversos nlveis de complexidade do sistema de 
saude; 



Municipio: 
I- planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as 

a9oes e OS servi9os que compoem O Sistema unico de saude no Municf 
pio, em articulaqao com a Secretaria de Saude do Estado; 

II- planejar, programar e organizar a rede regionaliz� 
da e hierarquizada do SUS no Municipio, em articula9ao corn a Secre 
taria de Saude do Estado: 

ac;oes 

Ji 31 a 

III- participar do planejamento e execugao das 

21 as U£ 

de: 

V- celebrar contratos e convenios com entidades prest� 
doras de servi9os privados de saude, bem como controlar e avaliar 
sua execuc;ao; 

a) vigila.ncia·epidemiologica; 
b) vigila.ncia sanitaria; 
c) promo9ao nutricional; 
d) controle do meio-ambiente e saneamento basico; 
e) saude do trabalhador. 
IV- adequar e executar, no ambito do Mun1c1pio, a poli 

ca nacional de insumos ,e equipamentos para a saude; 

Art. 147 - As a9oes e OS servi9os de saude sao de natu 
reza publica, devendo sua execuoio ser feita atraves dos servi9os 
publicos, mas,quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a plena cobertura assistencial a populaoao de uma de 
terminada area, ser complementada atraves de servi9os privados. 

§ lR - A execu9ao complementar dos serv19os realizar 
se-a mediante edital de convoca9ao publica aos interessados e sera 
formalizada mediante contrato de direito publiCO OU convenio • 

. §. 22 - Na hipotese do caput deste artigo, terao pref� 
rencia as institui9oes filantropicas e as sem fins lucrativos. 

§ 32 - Em qualquer caso, as entidades ficarao submeti- 
das as normas tecnicas, administrativas e organizacionais e aos 
principios fundamentais do Sistema Unicode saude; 

§ 42 - Aos proprietaries, administrativos ou dirigentes 
de entidades ou servigos contratados e vedado exercer cargo ou fun 
9ao no Sistema Unicode Saude e na municipalidade. 

Art. 148 - Sao competencias da Secretaria de Saude do 

i!L 



VI- garantir aos profissionais de saude a execu9ao de 
uma politica de recurses humanos que contemple planos de cargos e 
carreira, isonomia salarial e admissao exclusivamente por concur 
so. 

Paragrafo Unico - Fica garantida a participa9ao dos 
trabalhadores na fiscaliza9ao das condi9oes ambientais de traba 
lho interno e externo, relacionadas a seguranga ea saude do tra 
balhador. 

Art. 149 - E dever do Municlpio promover e assegurar 
praticas que estimulem as a9oes basicas de saude para a crianga, 
a saber: alimentagao materno, terapia de reidrataga.o oral, contr£ 
le das infecgoes respiratorias agudas, controle do crescimento e 

Art. 150 - 0 Munic!pio, como parte integrante do Sis 
tema Unico Descentralizado de Saude, devera assegurar prioritari! 
mente o atendimento materno-infantil que objetive, de modo efeti 
vo, a redugao da mortalidade. 

Art. 151 - Fica assegurada as criangas ate 06 anos a 
aplicagao de fluor obrigatorio, na rede municipal de educagao. 

Art. 152 - Constitui encargo da administra9ao munici 
pal o transporte de pessoas carentes, da zona rural para a sede 
do Municipio, para fins de tratamento de saude. 

Art. 153 - E dever do Munic1pio: 

atendimento desenvolvimento, imunizagao, estimulagao essencial, 
basico ao desnutrido. 

IV- assegurar aos idosos e deficientes acesso aos ser 
vigos de saude, inclusive distribuigao de medicamentos e protese 
den t ar-La ; 

I- fazer convenios com escolas superiores de Medicina, 
Farmacia, Enfermagem, Odontologia e outras, visando ao treinamen 
to e estagio de pessoal e ao atendimento aos setores carentes do 
Municipio; 

II- fazer campanhas educativas, no ambito municipal , 
de prevengao de doengas; 

III- cuidar da saude publica, dando assistencia aos 
portadores de deficiencias; 

no V- implementar o sistema de informaga.o de saude, 
ambito municipal; 

VI- acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores 
morbi-mortalidade, no ambito municipal; 
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VII- normatizar a execugao, no ambito muncipal, da P£ 
litica nacional de insumos e equipamentos para a saude; 

com O setor privado ea celebragao de contratos com servigos pri 
vados de abrangencia municipal; 

IX- celebrar convenios intermunicipais para forma9ao 
de Sistema de saude quando houver indica9ao tecnica e consenso das 

partes. 

' VIII- complementar as normas referentes as relagoes 

Art. 154 - Ficam criadas, no ambito do Municipio, duas 
instancias colegiadas de carater deliberative: A Conferencia e o 
Conselho Municipal de Saude. 

§ 12 - A Conferencia Municipal de Saude, convocada p� 
lo Prefeito Municipal com ampla representa9ao da comunidade, obj� 
tiva avaliar a situagao do Municipio e fixar as diretrizes da po 
litica municipal de saude. 

§ 22 - 0 Conselho Municipal de Saude, com o objetivo 
de formular e controlar a execugao da politica municipal de saude, 
inclusive nos aspectos economicos e financeiros, e composto pelo 
Governo, representantes de entidades prestadoras de servi9os de 
saude, usuarios e trabalhadores do SUS, devendo a lei dispor so 
bre sua organizagao e funcionamento. 

incentivo ao funcionamento dos Alcoolatras Anonimos Municipais. 

Art. 155 - Sera implantado e implementado o PAISM (PI'£ 
grama de Assistencia Integral a Saude da Mulher), na rede munici 
pal, ampliando o atendimento aos aspectos mental e psicologico. 

Art. 156 - Sera garantido atendimento especial a mu 
lher trabalhadora, na preven9ao e cura das doen9as profissionais, 
prevengao de Cancer Cervico-Uterino e mama, para assegurar a co 
bertura da populagao feminina, com garantia de referenciamento p� 
ra nlveis mais complexos de atengao. 

Art. 157 - 0 Municlpio mantera ambulancia de plantao, 
devidamente equipada, para atender a situa9oes de emergencia no 
transporte de pessoas doente-graves para outros municlpios. 

manter Art. 158 - Fica o Poder Executivo obrigado a 
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TITULO V 
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. lQ - 0 Municipio, no prazo de noventa (90) dias a 
contar da promulga9ao desta Lei, devera fazer o levantamento geral 
de seu patrimonio, mediante inventario analitico, dando publicida 
de do resul tado. 

Art. 2Q - O Executive, no prazo de um (01) ano, devera 
encaminhar a Camara projetos de lei referentes aos codigos de obras 
e posturas, tributaria e fiscal, lei do Plano Diretor e 
dos Servidores Publico-Municipais. 

Paragrafo Unico - Asseguram-se, no or9amento anual do 
Municipio, rendas para atender ao disposto no CAPUT deste artigo. 

Art. 3Q - Fica o Peder Executive, no prazo de 120 (cen 
toe vinte) dias, obrigado a encaminhar a Camara Municipal projeto 
de lei, instituindo a atualiza9ao cadastral do pessoal para proce 
der a uma auditoria interna, visando a eliminar do quadro permane� 
te OS funcionarios fantasmas. 

Art. 4Q - Fica criada a escola de 2Q grau de Abaiara, 
a ser instalada no prazo de dois anos, apos a pr-ornu Lg ac ao desta Lei 
Organic a. 

Art. 5Q - Fica criada a empresa municipal de limpeza P�. 

blica, conforme a lei estabelecer. 
art. 6Q - Fica registrado o Hino Municipal de Abaiara, 

de autoria do Padre Jose Leite Sampaio e musica do maestro Raimun 
do Gilvam Duarte. 

Art. 72 - Fica garantida a inser9ao de retrato estili 
zado da raga indigena na Bandeira do Municipio, mantendo as atuais 
representa9oes. 

Art. 8Q - 0 Poder Executivo apoiara a popula9ao de bai 
xa renda, com auxilio-funeral, quando houver disponibilidade de 
caixa, atraves de setor competente e na forma da lei. 

Art. 9Q - A revisao do texto da Lei Organica sera fei- 
, ta, apos sete de setembro de 1993, conforme a lei estabelecer. 

Art. 10 - Fica o Poder Executive autorizado a criar as 
Secretarias de Educ acao e Cul tura, de Saude e A9ao Social, de Obras 
e Servi9os Publicos, de Administra9ao e Finan9as. 
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Art. 11 - Ficam isentos de imposto predial e territo 
rial-urbane e da taxa de ilumina9ao publica as pessoas reconheci 
damente pobres, na forma da lei. 

Art. 12 - O Prefeito Municipal devera, no prazo de 
180 dias, encaminhar projeto integral de arboriza9ao da cidade. 

Art. 13 - 0 Executive cumprira o dispositivo do art. 
137, no prazo de 180 dias a contar da data da promulga9ao da pr� 
sente Lei Organica. 

Par-ag r-at'o Unico - No Estatuto do Mag i s t e r-Lo Municipal 
criar-se-a. o quadro de pessoal substitute. 

Art. 14 - A participa9ao de que trata o artigo 141 
sera. regulamentada, atraves de decreto do Peder Executivo,no pr� 
zo de noventa dias, contados da vigencia desta Lei. 

Art. 15 - A Camara Municipal, no prazo de 60 (sessen 
ta) dias, elaborara. o novo Regimento Interno na conformidade do 
que determina esta Lei Organica e as Constitui9oes Federal e Mu 
nicipal. 

Art. 16 - Elaborar e aprovar a Lei Agricola Municipal, 
no prazo de 90 (noventa) dias, depois de promulgada a Lei Agric£ 
la Estadual. 

Art. 17 - Esta Lei Organica, votada e aprovada pela 
Camara Municipal Cons ti tuinte, nos termos da Con strt tui.cao Federal, 
apos assinada pelos Vereadores presentes, entrara em vigor na 
data de sua promulga9ao e publica9ao. 
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