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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PUTINGA

TÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

ART. 1º - O MUNICÍPIO DE PUTINGA, parte integrante da República
Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, organizar-se-á,
autonomamente, em tudo o que respeite ao interesse local, regendo-se por esta Lei
Orgânica e demais Leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos na
Constituição Federal e na do Estado do Rio Grande do Sul.

ART. 2º - São poderes Municipais, independentes e harmoniosos entre
si, o Legislativo e o Executivo.

ART. 3º - A eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, realizar-se-á
na mesma data estabelecida para todo país.

CAPÍTULO II

Da Competência

ART. 4º - Ao município compete promover a tudo quanto respeite ao seu
peculiar interesse bem estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre
outros, as seguintes atribuições:

I – Instituir ou arrecadar Tributos, auferir rendas provenientes dos seus
bens ou serviços, bem como aplicar a sua receita;

II – Dispor sobre a organização e execução de seus serviços públicos;
III – organizar o quadro e estabelecer o Regime Jurídico Único de seus

servidores;
IV – dispor sobre a administração, alienação, locação e utilização de

seus bens;
V – adquirir bens, inclusive através de desapropriação, por necessidade

ou utilidade Pública, ou por interesse social;
VI – dispor sobre concessão e permissão de seus Serviços Públicos;
VII – elaborar seu plano diretor de desenvolvimento integrado e o Código

de Obras;
VIII – estabelecer normas de edificação, loteamento, desmembramentos,

zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à
ordenação de seu Território;

a) – As normas de que se tratam este artigo, deverão ser
regulamentados por Lei Complementar, de iniciativa do Executivo, a produzir efeitos
a partir do primeiro semestre do ano de 1991.

IX – estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de
seus serviços;

X – regulamentar utilização dos logradouros Públicos, especialmente no
perímetro urbano, tais como:

a) – conceder, permitir ou autorizar serviços de transporte coletivos e de
táxi e fixar as suas respectivas tarifas;

b) – determinar os itinerários e os pontos de parada dos transportes
coletivos;

c) – fixar os locais de estacionamento de táxi e demais veículos;
d) – fixar e sinalizar os limites das “zonas de silêncio” e de trânsito e

tráfego em condições especiais;
e) – disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem

máxima permitida a veículos que circularem em ruas e vias públicas;
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f) – incentivar o transporte escolar, principalmente pra alunos do interior e
que queiram prosseguir os estudos.

XI – prover sobre a limpeza dos logradouros públicos e a remoção do lixo
domiciliar;

XII – fazer cessar no exercício do seu poder de Política Administrativa, as
atividades sujeitas a sua fiscalização que violarem as normas de saúde, sossego,
higiene, higiene, segurança, moralidades e outros, quando de interesse da
coletividade;

XIII – ordenar as atividades urbanas, fixando as condições e horários
para o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares,
respeitada a Legislação do Trabalho.

XIV – fiscalizar, nos locais de venda, pesos, medidas e condições
sanitárias dos gêneros alimentícios;

XV – dispor sobre serviços funerários e cemitérios, encarregando-se da
administração daqueles que forem Públicos e fiscalizar os pertencentes a entidades
privadas;

XVI – proteger concorrentemente com o Estado e União, os documentos,
as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural; os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; bem como impedir a evasão, a
destruição e a descaracterização de obras de artes e de outros bens de valor
histórico, artístico ou cultural.

ART. 5º - Ao Município compete:
I – Conceder licença ou autorização para a abertura e funcionamento de

estabelecimentos industriais, comerciais e similares.

ART. 6º - Ao Município é proibido permitir ou fazer uso de
estabelecimentos gráficos, jornais, estação de rádio, televisão, serviço de auto-
falantes ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para
propaganda político-partidária ou fins estranhos à Administração.

CAPÍTULO III

DOS PODERES MUNICIPAIS

ART. 7º - O Poder Público Municipal é exercido pelo Executivo e
Legislativo, Poderes independentes e harmônicos entre si.

ART. 8º - No primeiro dia de cada Legislatura, em sessão solene de
instalação, independentemente de Quórum, sob a Presidência do Vereador mais
votado dentre os presentes, os Vereadores e, logo a seguir o Prefeito e o Vice-
Prefeito prestarão compromisso e tomarão posse.

§ 1º - Na hipótese de a posse não se verificar no dia previsto na
Constituição Federal, deverá ocorrer dentro do prazo de 15 (quinze) dias, salvo
motivo justo aceito pela Câmara , sob pena de extinção do mandato. Enquanto não
ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o Vice-Prefeito e, na falta ou impedimento
deste o Presidente da Câmara em exercício.

§ 2º - Prevalecerão, para os casos de posse supervenientemente, o
prazo e critérios estabelecidos no parágrafo anterior.

§ 3º - No ato da posse, o Prefeito e os Vereadores deverão
desincompatibilizar-se e fazer declaração pública de bens a qual será arquivada,
constada da ata o seu resumo.

§ 4º - O Vice-Prefeito desincompatibilizar-se-á e fará declaração pública
de bens ao assumir pela primeira vez o exercício de Prefeito.

ART. 9º - Imediatamente após a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito, os
Vereadores reunir-se-ão sob a Presidência do mais votado dentre os presentes para
o fim especial de eleger os membros da mesa.
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CAPÍTULO IV

Seção I

Da Substituição do Poder Executivo Municipal

ART.10 – Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou
vacância dos respectivos cargos serão sucessivamente chamados ao exercício da
Prefeitura, o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara de Vereadores.

Parágrafo Único – Em caso do Presidente e do Vice-Presidente da
Câmara dos Vereadores estarem impossibilitados de assumir o cargo vago eleger-
se-á imediatamente, dentre os Vereadores, o Prefeito substituto.

ART. 11 – Os substitutos legais do Prefeito não poderão se recusar a
substituí-los sob pena de extinção de seu mandato; de Vice-Prefeito ou de
Presidente e Vice-Presidente da Câmara, conforme o caso.

ART. 12 - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á
eleição 90 (noventa) dias depois da abertura da última vaga.

SEÇÃO II

Da Licença

ART. 13 – O Prefeito deverá solicitar licença da Câmara nos seguintes
casos:

I – Tratamento de saúde por mais de 5 (cinco) dias úteis;
II – Gozo de férias;
III – Ausência do Município por mais de 5 (cinco) dias úteis;
IV – Para tratar de interesses particulares, todavia, neste caso, sem

remuneração.

Seção III

Do subsídio e da verba de representação

ART. 14 – O subsídio do Prefeito será estabelecido pela Câmara de
Vereadores, antes da eleição para o mandato subseqüente.

§ 1º - A verba de representação do Prefeito será fixada anualmente pela
Câmara e não poderá exceder 1/3 (um terço) do valor do subsídio.

§ 2º - O Prefeito regularmente licenciado pela Câmara, terá o direito a
perceber seu subsídio, bem como a verba de representação, nos seguintes casos:

I. Quando em tratamento de saúde;
II. Quando em gozo de férias;
III. Quando em missão de representação do Município.

Seção IV

Das Férias

ART. 15 – O Prefeito terá direito a gozar (trinta) dias de férias por ano,
devendo para tanto comunicar à Câmara antecipadamente.

SEÇÃO V

Da responsabilidade e Infrações Político Administrativas do Prefeito e do Vice-
Prefeito
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ART. 16 – O Prefeito não poderá exercer atividades políticas, nem
favorecer direta ou indiretamente qualquer organização partidária; o primeiro sob
pena de responsabilidade promovida por 2/3 (dois terços) dos componentes da
Câmara e o segundo sob pena e demissão.

ART. 17 – Nos crimes comuns e nos de responsabilidades, o Prefeito e
o Vice-Prefeito, serão processados e julgados na forma prescrita em Lei Federal.

ART. 18 – São infrações político-Administrativa do Prefeito e do Vice-
Prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a
cassação do mandato.

I – impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores;
II – impedir o exame de documentos em geral por parte da Comissão

parlamentar de inquérito ou Auditoria Oficial.
III – impedir a verificação de obras e serviços Municipais por parte da

Comissão Parlamentar de Inquérito ou Perícia Oficial;
IV – deixar de atender no prazo legal, os pedidos de informação da

Câmara.
V – retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos  sujeitos a

essa formalidade;
VI – deixar de apresentar a Câmara, no prazo legal, os projetos do

Plano Plurianual de Investimentos, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento anual;
VII – descumprir o orçamento anual;
VIII – assumir obrigações que envolvam despesas Públicas sem que

haja suficiente recurso orçamentário na forma da Constituição Federal;
IX – praticar, contra expressa disposição de Lei, ato de sua

competência ou omitir-se na sua prática;
X – omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou

interesses do Município, sujeitos à Administração Municipal;
XI – ausentar-se do Município, por tempo superior ao previsto nesta lei;
XII – proceder de modo incompatível com a dignidade e o decorro do

cargo;
XIII – tiver cessado os direitos políticos ou for condenado por crime

funcional ou eleitoral, sem a pena acessória da perda do cargo;
XIV – incidir nos impedimentos estabelecidos no exercício do cargo e

não se desincompatibilizar nos casos supervenientes e nos prazos fixados.

ART. 19 – A cassação do mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, pela
Câmara de Vereadores, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerão ao
seguinte rito, se outro não for estabelecido pela União ou Estado:

I – A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor,
por exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador,
ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante,
podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o
Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do
processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será
convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a
comissão processante;

II – De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira
sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento.
Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será
constituída a Comissão processante. Comissão esta pluripartidária  e composto por 3
(três) membros, a princípio representando as bancadas majoritárias, conforme as
possibilidades, sorteados entre os desimpedimos, os quais, elegerão, desde logo, o
Presidente e o Relator;

III – Recebendo o processo, o Presidente da comissão iniciará os
trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa da cópia
da denúncia e documentos que a instruíram , para que, no prazo de dez dias,
apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e a
arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do município, a
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notificação far-se-á por Edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo
de três dias, pelo menos contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo
de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 (cinco) dias,
opinando pelo prosseguimento ou arquivamento de denúncia, o qual, neste caso,
será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente
designará desde logo o início da instrução, e determinará os atos, de diligências e
audiências que se fizeram necessários, para o depoimento e inquiração das
testemunhas;

IV – o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo,
pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos, de
vinte e quatro horas, sendo-lhe permitido assistir as deligências, bem  como formular
perguntas e respostas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa;

V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao
denunciado, para razões escritas, no prazo de cinco dias, e após a comissão
processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e
solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na
sessão de julgamento, o processo será lido integralmente, e a seguir, os vereadores
que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de quinze
minutos cada um, e, ao final o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo
de duas horas, para produzir sua defesa oral;

VI – concluída a defesa, preceder-se-á tantas votações nominais,
quantas forem às infrações articuladas  na denúncia. Considerar-se-á afastado
definitivamente do cargo, o denunciado que for declarado, pelo voto de dois terços,
pelo menos dos membros da Câmara, incurso em qualquer das infrações
especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara
proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar Ata que consigne a votação
nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente
Decreto Legislativo de cassação do mandato do Prefeito. Se o resultado da votação
for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer
dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à justiça eleitoral o resultado;

VII – o processo, a que se refere esse artigo, deverá estar concluído
dentro de noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do
acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem
prejuízo de nova denúncia, ainda sobre os mesmos fatos.

ART. 20 – Extingue-se o mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, e
assim deverá ser declarado pelo Presidente da Câmara de Vereadores:

I. – por sentença judicial transitada em julgamento;
II. – por falecimento;
III. – por renúncia escrita;
IV. – quando deixar de tomar posse sem motivo comprovado perante a

Câmara, no prazo fixado na Lei Orgânica.
§ 1º - Comprovado o ato ou no fato extintivo previsto neste artigo, o

Presidente da Câmara imediatamente, investirá o Vice-Prefeito no cargo como
sucessor.

§ 2º - Sendo inviável a posse do Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara
assumirá o cargo obedecido o disposto nesta Lei Orgânica.

§ 3º - A extinção do cargo e as providências tomadas pelo Presidente
da Câmara deverão ser comunicadas ao plenário, fazendo-se constar da ata.

Seção VI

Das Atribuições

ART. 21 – Ao Prefeito compete, privativamente, as seguintes
atribuições:

I. Representar o município em Juízo e fora dele;
II. sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela

Câmara, e expedir regulamentos para sua fiel execução;
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III. vetar, no todo ou em parte, os projetos de Lei aprovados pela
Câmara ;

IV. declarar a utilidade pública de bens e serviços com vistas a sua
desapropriação, promovê-la, bem como instituir servidões administrativas;

V. expedir todos os atos próprios da atividade administrativa;
VI. permitir ou autorizar uso de bens municipais por terceiros;
VII. permitir ou autorizar a execução de Serviços Públicos;
VIII. prover os cargos públicos excetuando-se os cargos da

Câmara;
IX. enviar a Câmara o projeto de lei do orçamento anual, plurianual

e as Diretrizes Orçamentárias;
a) os projetos de lei do orçamento anual e plurianual de

investimentos deverão ser enviados à Câmara até 15 (quinze) de outubro de cada
ano;

b) as diretrizes orçamentárias deverão ser enviadas a Câmara até
15 (quinze) de maio e devolvidas até 30 (trinta) de junho de cada ano;

X. apresentar à Câmara, até 30 (trinta) de janeiro de cada ano
relatório circunstancial das atividades e dos serviços Municipais, sugerindo as
providências necessárias;

XI. fazer publicar os atos oficiais;
XII. prestar à Câmara, dentro de 30 (trinta) dias, prorrogáveis a seu

pedido, as informações solicitadas pela mesma, e referente aos negócios do
Município;

XIII. prover sobre os serviços e obras da Administração Pública;
XIV. superintender a arrecadação dos tributos, bem como a aplicação

da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades
orçamentárias ou créditos, votados pela Câmara;

XV. colocar a disposição da Câmara até o dia 20 (vinte) do mês, a
parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamentária;

XVI. aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como revelá-las
quando impostas irregularmente;

XVII. resolver sobre requerimentos, reclamações ou representações
que lhe foram dirigidas;

XVIII. oficializar obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis
nas ruas e logradouros públicos;

XIX. solicitar o auxílio da polícia para garantia de cumprimento de
seus atos;

XX. comparecer à Câmara para prestar informações,
espontaneamente, ou no prazo de 10 (dez) dias quando convocado;

XXI. convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da
Administração exigir;

Parágrafo Único – o Prefeito poderá delegar, por Decreto a seus
auxiliares funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência.

CAPÍTULO V

Dos Sub-Prefeitos

ART. 22 – Os Sub-Prefeitos distritais, em número não superior a um
para cada distrito, são delegados de confiança, livremente nomeados e exonerados
pelo Prefeito.

ART. 23 – Compete ao Sub-Prefeito:
I – cumprir e fazer executar de acordo com as instruções recebidas do

Prefeito, as leis, resoluções, regulamentos e demais atos do Prefeito e da Câmara;
II – fiscalizar os serviços distritais;
III – atender as reclamações das partes e encaminhá-las ao Prefeito,

quando se tratar de matéria estranha as suas atribuições, ou quando lhe for favorável
à decisão proferida;

IV – indicar ao Prefeito as providências necessárias aos Distritos;
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V – prestar contas ao Prefeito, mensalmente, ou quando lhe forem
solicitados;

ART. 24 – Os Sub-Prefeitos em caso de licença ou impedimento,
serão substituídos por pessoa de livre escolha do Prefeito.

CAPÍTULO VI

Do Poder Legislativo Municipal

Seção I

Disposições Gerais

ART. 25 – À Câmara Municipal, composta de vereadores compete
entre outras atribuições:

I. votar leis e resoluções sobre matérias de competência Municipal;
II. eleger a mesa, elaborar o Regimento interno, dispor sobre sua

organização e provimentos de cargos de seu quadro de pessoal e seus serviços;
III. autorizar  a participação do Município em consórcios ou entidades

intermunicipais ou Estaduais;
IV. autorizar o Prefeito a afastar-se do Município por mais de 5 (cinco)

dias úteis;
V. dispor sobre a divisão do território do Município, respeitada a

Legislação Federal e Estadual;
VI. dispor sobre concessão de serviços públicos do Município;
VII. autorizar o Prefeito nos termos da Constituição, regulando-lhe as

condições e a respectiva aplicação;

ART. 26 – O Vereador não pode:
I – desde a expedição do diploma;
a) – celebrar contratos com a Administração Pública, salvo quando

contrato, a cláusula informa.
II – desde a posse;
a) o vereador está impossibilitado de deter cargo, emprego ou

função pública, de confiança na Administração Pública Municipal;
b) ser diretor proprietário ou sócio de empresa beneficiada com

privilégios, isenções ou favores em virtude de contratos com a Administração Pública
Municipal;

c) exercer outro mandato eletivo;
d) ocupar cargo Público de que seja demissível “ad nutum”;
e) patrocinar causa contra pessoa jurídica de Direito Público;
§ 1º - a infração do disposto neste artigo acarretará a perda do

mandato, declarada pela Câmara, mediante provocação de qualquer de seus
membros, ou de representação documentada de partido político;

§ 2º - não perderá o mandato o vereador que vier a ocupar o cargo de
Secretário Municipal ou diretoria equivalente, desde que licenciado do exercício da
vereança;

ART. 27 – Perderá o mandato o vereador que:
I – incidir nas vedações previstas na Constituição Federal e Estadual,

nesta Lei Orgânica e no Regimento Interno;
II – utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de

improbidade Administrativa ou atentatórios às instituições;
III – proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou

faltar com o decoro na sua conduta pública;
IV – deixar de comparecer, em cada período legislativo, sem motivo

justificado e aceito pela Câmara, a terça parte das sessões ordinárias e a cinco
sessões extraordinárias.
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ART. 28 – A Câmara poderá cessar o mandato do vereador que fixar
residência fora do Município.

ART. 29 – A Câmara de Vereadores, anualmente, entrará em recesso
por um período de 30 (trinta) dias, com remuneração integral aos Vereadores, como
se em exercício estivessem.

ART. 30 – Os Vereadores farão jus ao ressarcimento das despesas
de transporte, hospedagem e alimentação, sempre que estiverem a serviço da
Câmara; isto é, sempre que representá-la fora do Município, por deliberação do
plenário ou por convocação do Presidente.

Seção II

Da Substituição

ART. 31 – O Vereador será substituído pelo respectivo suplente nos
casos de vaga, de licença ou legítimo impedimento reconhecido pela Câmara, salvo
quando houver cassação do mandato, nos termos da Legislação Federal.

§ 1º - ocorrendo à vaga, licenciamento ou impedimento, o Presidente
da Câmara providenciará na imediata convocação do suplente.

§ 2º - no caso de impedimento por abuso de poder praticado por
terceiros, o Vereador declarado impedido será considerado em pleno exercício de
seu mandato, sem prejuízo de convocação de seu suplente.

§ 3º - somente no caso de licença por mais de 15 (quinze) dias, será
convocado o respectivo suplente.

§ 4º - o Vereador, licenciado nos termos do parágrafo anterior, não
poderá reassumir o exercício do mandato, antes do término da licença.

ART. 32 - O Vereador quando em licença para tratamento de saúde,
terá direito a perceber a remuneração integral, como se em exercício.

ART. 33 – O Vereador deverá licenciar-se até 1 (um) dias antes da
sessão, salvo motivo relevante, aceito pela Câmara.

SEÇÃO III

Das Sessões

ART. 34 – As sessões plenárias da Câmara, obedecerão aos
seguintes  princípios:

I – somente poderão ser abertas coma presença de no mínimo 2/3
(dois terços) dos membros da Câmara;

II – serão públicas e realizadas em recinto destinado ao seu
funcionamento, salvo, declaração em contrário, tomada pela maioria absoluta dos
membros da Câmara, quando ocorrer motivos relevantes.

§ 1º - Considerar-se-á presente à sessão, o vereador que assinar o
livro de presença, responder a chamada nominal e participar dos trabalhos
parlamentares.

SEÇÃO IV

Das Sessões Extraordinárias

ART. 35 – A convocação extraordinária da Câmara de Vereadores
caberá:

I – Ao Prefeito;
II – Ao Presidente da Câmara de Vereadores;
III – A requerimento da maioria de seus membros
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IV – As sessões extraordinárias, salvo motivo de extrema urgência,
serão convocados com antecedência mínima de 48 horas e nelas serão tratados
somente os assuntos objeto da convocação;

V – A convocação será levada ao conhecimento dos Vereadores, pelo
Presidente da Câmara, através de comunicado verbal ou escrito; sempre que
possível, a convocação far-se-á em sessão; neste caso será comunicado por escrito
somente os ausentes.

Seção V

Das Deliberações

ART. 36 – As deliberações, excetuados os casos previstos nesta Lei,
serão tomadas por maioria simples de votos, presentes pelo menos 2/3 (dois terços)
dos membros da Câmara.

§ 1º - Não poderá votar o Vereador que tiver , ele próprio ou parente
afim consangüíneo até terceiro grau inclusive, interesse manifestado na deliberação,
sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo.

§ 2º - O Presidente da Câmara, só terá direito a voto na eleição
secreta e quando houver empate, aplicando-se o mesmo principio ao Vereador que o
substituir.

§ 3º - Dependerá de voto favorável de no mínimo 2/3 (dois terços) dos
membros da Câmara a autorização para:

I – Outorgar a concessão de serviços Públicos;
II – outorgar o direito real da concessão de uso de bens imóveis;
III – alienar bens imóveis;
IV – adquirir bens imóveis por doação com encargos;
V – proceder à alteração da denominação de vias e logradouros

públicos;
VI – contrair empréstimos de particulares.
§ 4º - Dependerão de voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros

da Câmara a aprovação e as alterações dos seguintes diplomas legais:
1 – Regimento Interno da Câmara;
2 – Código de Obras;
3 – Estatuto dos Servidores Municipais;
4 – Plano de Carreira do Magistério Público Municipal;
5 – Código Tributário do Município;
6 – Lei Orgânica do Município;
7 – Plano de Classificação de Cargos e Funções.

ART. 37 – Nas deliberações da Câmara o voto será público, salvo
decisão contrária da maioria absoluta de seus membros.

Seção VI

Das Atribuições

ART. 38 – Cabe a Câmara, com sanção do Prefeito dispor sobre as
matérias de competência do Município e especialmente:

I – Legislar sobre Tributos Municipais, bem como autorizar as
isenções, as anistias fiscais e a remissão da dívida;

II – votar o orçamento anual, plurianual de investimento e as Leis de
Diretrizes Orçamentárias; autorizar a abertura de crédito suplementares e especiais,
bem como os créditos extraordinários abertos por Decretos;

III – deliberar sobre obtenção e concessão  empréstimos e operações
de créditos, bem como a forma e o meio de pagamento;

IV – autorizar a concessão de serviços públicos do Município;
V – autorizar a concessão de auxílios e subvenções;
VI – autorizar a concessão do direito real do uso de bens do

Município;
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VII – autorizar a alienação de bens imóveis;
VIII – autorizar a concessão administrativa do uso de bens do

Município;
IX – autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se trata de

doação sem encargos;
X – criar, extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos,

observado o inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal;
XI – aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
XII – aprovar os convênios com entidades públicas e particulares e

consórcios com outros Municípios;
XIII – delimitar o perímetro urbano;
XIV – autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e

logradouros públicos municipais.

Seção VII

Da Competência Privativa

ART. 39 – A Câmara competente privativamente as seguintes
atribuições:

I – Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – organizar sua Secretaria e dispor sobre seus serviços, criação e

provimento de seus cargos, fixando-lhes os vencimentos observado o inciso XI do
Artigo 37 da Constituição Federal;

IV – dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, quando eleitos,
conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do cargo;

V – conceder licença ao Prefeito e aos Vereadores para afastamento
do cargo;

VI – autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município por mais de 5
(cinco) dias úteis;

VII – fixar a remuneração do Prefeito antes da eleição para o mandato
subseqüente;

VIII – criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado
que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer, pelo menos 2/3
(dois terços) dos membros;

IX – a solicitação das informações ao Prefeito deverá ser
encaminhada pelo Presidente da Câmara após a aprovação do pedido pela maioria
absoluta dos seus membros;

X – convocar o Prefeito e os Secretários Municipais, para prestar
informações sobre matérias de sua competência;

XI – deliberar, mediante resolução sobre assuntos de sua economia
interna e, nos demais casos de sua competência privativa, por meio de Decreto
Legislativo;

XII – julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito, e os Vereadores, nos casos
previstos em Lei;

XIII - tomar e julgar as contas do Prefeito e da mesa no prazo de 30
(trinta) dias, após o recebimento do parecer do Tribunal de Contas, observados os
seguintes preceitos;

a) o parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 (dois
terços) dos membros da Câmara;

b) decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem deliberação; as contas
serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo, com a conclusão do parecer
do Tribunal de Contas;

c) rejeitadas as contas, serão imediatamente remetidas ao
Ministério Público para os devidos fins;

XIV – conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria
ou homenagem a pessoas que tenham prestado serviços ao Município, mediante
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Decreto Legislativo, aprovado pelo voto de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus
membros;

XV – votar a Lei Orgânica do Município em dois turnos e com
interstício mínimo de 10 (dez) dias . Para ser considerada aprovada faz-se
necessário o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros, conforme   mínimo
estabelecido pela Constituição Federal; bem como para emendá-la.

Seção VIII

Da Mesa

ART.40 – Imediatamente depois da posse do Prefeito, Vice-Prefeito,
os Vereadores reunir-se-ão sob a Presidência do Vereador mais votado dentre os
presentes e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara elegerão os
componentes da mesa, que, ficarão automaticamente empossados.

Parágrafo Único – Não havendo número legal, o Vereador mais
votado dentre os presentes, permanecerá na Presidência e convocará sessões
diárias, até que seja eleita a mesa.

ART. 41 – A eleição para renovação da mesa realizar-se-á sempre no
primeiro dia da sessão Legislativa, considerando-se automaticamente empossados e
eleitos.

ART. 42 – A mesa será composta de no mínimo quatro Vereadores,
sendo um deles Presidente.

ART. 43 – O mandato da mesa será de um ano, proibida a reeleição
de qualquer de seus membros para o mesmo cargo.

Parágrafo Único – Qualquer componente da mesa poderá ser
destituído pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, quando faltoso
omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se
outro Vereador para complementar o mandato.

ART. 44 – A mesa entre outras atribuições compete:
I – Propor projetos de lei que criem ou extingam cargos dos serviços

da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, respeitando o que dispõe a
Constituição Federal;

II – apresentar Projetos de Lei dispondo sobre a abertura de créditos
suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação da
Câmara.

ART. 45 – Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições
compete:

I – Representar a Câmara em juízo e fora dele;
II – dirigir, executar e disciplinar os trabalhos Legislativos e

Administrativos da Câmara;
III – interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV – promulgar as Resoluções e os Decretos Legislativos, bem como

as Leis e sanções tácitas, ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário;
V – fazer publicar os atos da mesa, bem como as Resoluções, os

Decretos Legislativos e as Leis por ela promulgadas;
VI – declarar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e

Vereadores, nos casos previstos em Lei;
VII – requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara;
VIII – apresentar ao Plenário até o dia 20 (vinte) de cada mês o

balancete relativo aos recursos recebidos e as despesas do mês anterior;
IX – representar sobre a inconstitucionalidade de Leis ou atos

municipais;
X – manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força

necessária para esse fim;
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XI – nomear ou exonerar o Secretário Executivo da Câmara, com
aprovação da maioria absoluta da Câmara.

CAPÍTULO VII

Seção I

Do Processo Legislativo

ART. 46 – A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:
I – De Vereadores;
II – Do Prefeito;
III – De eleitores do Município;
§ 1º - No caso do inciso um a proposta deverá ser subscrita, no

mínimo, por um terço dos membros da Câmara.
§ 2º - No caso do inciso três a proposta deverá ser subscrita, no

mínimo por cinco por cento dos eleitores municipais.

ART. 47 – Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será
discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação ou recebimento, e ter-se-á
como aprovada quando obtiver em ambos os turnos, votos favoráveis de, no mínimo
2/3 (dois terços) dos membros da Câmara de Vereadores.

ART. 48 – A emenda a Lei Orgânica será promulgada pela mesa da
Câmara de vereadores, com respectivo número de ordem.

ART. 49 – A iniciativa dos Projetos de Lei, salvo os casos de
competência exclusiva, cabe a qualquer membro da Câmara de Vereadores e ao
Prefeito.

ART. 50 – Compete exclusivamente ao Prefeito a iniciativa dos
Projetos de lei que:

I. – disponham sobre matéria financeira;
II.– versem sobre matéria orçamentária, e abram créditos ou

concedem subvenções ou auxílios;
III. – criam cargos ou funções públicas, fixam ou aumentam os

vencimentos ou vantagens dos servidores públicos municipais ou, de qualquer modo
autorizarem criam ou aumentam a despesa pública, ressalvada a competência
expressamente atribuída a Câmara de Vereadores.

Parágrafo Único – Nos projetos referidos neste Artigo, não serão
admitidas emendas que aumentam direta  ou indiretamente a despesa proposta ou
diminuam a receita, nem as que alterem cargos ou funções.

ART. 51 – O Prefeito poderá enviar à Câmara Projetos de Lei de
qualquer matéria, os quais, se assim os solicitar, deverão ser apreciados no prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento. Se o
Prefeito julgar urgente a medida poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça
em 15 (quinze) dias.

§ 1º - Os prazos previstos neste artigo obedecerão as seguintes
regras:

I – Aplicam-se a todos os projetos de Lei qualquer que seja o
“Quorum” para a sua aprovação, ressalvado o disposto no item seguinte:

II – não se aplicam aos projetos de lei de codificação, como Estatutos,
reorganização dos serviços e sistema de classificação de cargos;

III – Não ocorrem no período de recesso da Câmara.
§ 2º - Decorridos os prazos previstos neste artigo, sem deliberação da

Câmara, ou rejeitado o projeto na forma Regimental, o seu Presidente comunicará o
fato ao Prefeito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilidade.
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ART. 52 – Aprovado o Projeto de Lei na forma Regimental, será ele,
no prazo de 10 (dez) dias úteis enviado ao Prefeito que, em igual prazo, deverá
sancioná-lo e promulgá-lo, ou então vetá-lo se o considerar inconstitucional, ilegal ou
contrário aos interesses Públicos.

§ 1º - O veto obrigatoriamente justificado, poderá ser total ou parcial,
devendo neste caso, abranger em sua totalidade artigo, parágrafo, inciso, ou item;
alínea ou  letra a que se referir.

§ 2º - Decorrido o prazo sem manifestação do Prefeito, considerar-se-
á sancionado o Projeto, sendo obrigatória a sua promulgação pelo Presidente da
Câmara no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabilidade.

§ 3º - A aprovação do veto pelo plenário deverá ser feita dentro de 20
(vinte) dias úteis de seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer
ou sem ela, considerando-se aprovada a matéria se obtiver o voto favorável de 2/3
(dois terços) dos membros da Câmara, em escrutíneo secreto. Se o veto não for
apreciado nesse prazo, considerar-se-á acolhida pela Câmara.

§ 4º - Rejeitado o veto, as disposições aprovadas serão promulgadas
pelo Presidente da Câmara, dentro de 10 (dez) dias, com o mesmo número da Lei
Municipal a que pertencem quando o veto tiver sido parcial.

ART. 53 – Nos casos de competência exclusiva da Câmara, com a
votação  final considerar-se-á encerrada e elaboração  da Lei, que será promulgada
pelo Presidente da Câmara.

ART. 54 – Os projetos de Lei de iniciativa da Câmara, quando
rejeitados, só poderão ser renovados em outra sessão Legislativa, salvo se
representado por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara.

TÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO E DOS SERVIDORES  MUNICIPAIS

CAPÍTULO I

Do Planejamento Municipal

ART. 55 – O Município deverá organizar a sua administração e
exercer suas atividades dentro de um processo de planejamento permanente
atendendo  às peculiaridades locais e os princípios técnicos convenientes ao
desenvolvimento integrado da Comunidade.

Parágrafo Único – Considera-se processo de planejamento a
definição de objetivos, determinados em função da realidade local, a preparação dos
meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e a aplicação dos resultados
obtidos.

ART. 56 – O Município iniciará o seu processo de planejamento,
elaborando o Plano Diretor de Desenvolvimento integrado, no qual considerará em
conjunto, os aspectos físicos, econômicos, sociais e administrativos.

Parágrafo Único – O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
deverá ser adequado aos recursos financeiros do Município e as suas exigências
administrativas.

CAPÍTULO II

Dos Atos Administrativos

Seção I

Da Publicação
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ART. 57 – A publicação das Leis a atos Municipais, far-se-á sempre
por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara conforme ocaso.

§ 1º - A publicação através da imprensa, dos atos não normativos,
poderá ser resumida, conforme o caso.

§ 2º - Os atos de efeito externos só produzirão efeitos após a sua
publicação.

§ 3º - Os órgãos de imprensa para a divulgação das leis e atos
municipais, preferencialmente da região, será de livre escolha do Prefeito ou
Presidente da Câmara.

Seção II

Do Registro

Art. 58 – O Município terá os livros que forem necessários aos seus
serviços, e, obrigatoriamente os de:

I. Termo de compromisso e posse;
II. Declaração de bens;
III. Atas de sessões da Câmara;
IV. Registro de leis, decretos, resoluções, regulamentos, instruções e

portarias;
V. Cópia de correspondência oficial;
VI. Protocolo, índice de papéis e livros de arquivos;
VII. Licitações e contratos para obras e serviços;
VIII. Contratos em geral;
IX. Contabilidade e finanças;
X. Concessões e permissões de bens imóveis e serviços;
XI. Tombamento de bens imóveis;
XII. Registro de termos de doação nos loteamentos aprovados.
§ 1º - Os livros serão abetos, rubricados e encerrados pelo Prefeito e

pelo presidente da Câmara, conforme o caso, o funcionários designado para tal fim.
§ 2º - Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por

fichas ou sistema, convenientemente, autenticadas.

Seção III

Da Forma

ART. 59 – Os atos administrativos de competência do Prefeito devem
ser expedidos com observância das seguintes normas.

I – Decretos, numerados em ordem cronológica, nos seguintes casos:
a) regulamentação de leis;
b) instituição, modificação e extinção de atribuições não privativas de

Lei;
c) abertura de créditos especiais e suplementares até o limite

autorizado pela Lei, assim como os critérios extraordinários;
d) declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse

social para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa;
e) aprovação do regulamento ou regimento;
f) permissão do uso de bens e serviços municipais;
g) medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado do Município;
h) criação, extinção, declaração ou modificação de direito dos

administrados não privativos de Lei;
i) normas não privativas de lei;
j) fixação e alteração da tarifas;
II – Portaria nos seguintes casos:
a) provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de

efeitos individuais;
b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;
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c) abertura de sindicância e inquéritos administrativos, aplicação de
penalidades e demais atos individuais relativos a servidores;

d) outros casos determinados em lei ou decretos.
Parágrafo Único – As atribuições constantes do inciso II deste artigo

poderão ser delegadas.

Seção IV

Das Certidões

ART. 60 – A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer, a
qualquer interessado no prazo máximo de 15 (quinze) dias certidões e atos,
contratos e decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que se
negar ou retardar a sua expedição, no prazo deverão atender às requisições
judiciais, se outro não for fixado pelo juiz.

Parágrafo Único – A certidão relativa ao exercício do cargo de
Prefeito será fornecida pelo secretário.

CAPÍTULO III

Seção I

Dos Bens do Município

ART. 61 – São bens municipais todas as coisas móveis e imóveis,
direitos e ações que, a qualquer título pertençam ao município.

ART. 62 – Cabe ao Prefeito a administração dos bens do município,
respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.

ART. 63 – Todos os bens municipais, deverão ser cadastrados, com a
identificação respectiva, numerando-se os móveis, segundo o que for estabelecido
em regulamento.

ART. 64 – A  alienação de bens municipais subordinado a existência
de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e
obedecerá as seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização Legislativa e
concorrência, dispensadas nos seguintes casos:

a) doação, devendo constar obrigatoriamente do contrato os encargos
donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de
nulidade do ato;

b) permuta;
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos

seguintes casos:
a) doação que será permitida exclusivamente para fins de interesse

social;
b) permuta;
c) ações que serão vendidas em bolsa;
Parágrafo Único – O município, preferencialmente à venda ou doação

de seus bens e imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia
autorização Legislativa e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por
Lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades
assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado.

ART. 65 – A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta,
dependerá de prévia avaliação e autorização Legislativa.
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ART. 66 – O uso de bens Municipais por terceiros poderá ser feito
mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e o interesse
Público exigir.

§ 1º - A concessão administrativa dos bens públicos municipais de
uso especial e dominicais, dependerá de lei e concorrência, e far-se-á mediante
contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada
mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviços públicos, a
entidades assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, devidamente
justificado.

§ 2º - A concessão administrativa de bens públicos municipais de uso
comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência
social ou turística, mediante autorização do Legislativo.

§ 3º - A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público,
será feita por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios.

§ 4º - A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público,
será feita por portaria para atividades ou uso específico e transitório.

ART. 67 – Poderão ser cedidos a particulares para serviços
transitórios, máquinas e operadores da prefeitura, desde que não haja prejuízo para
os trabalhos do município, e o interessado recolha previamente a remuneração
arbitrada e assine o termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos
bens recebidos.

CAPÍTULO IV

Seção I

Das Obras e Serviços Municipais

ART. 68 – A execução das obras públicas municipais, deverá ser
sempre precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas adequadas.

Parágrafo Único – As obras públicas poderão ser executadas,
diretamente pela Prefeitura, por suas autarquias e entidades paraestatais e,
indiretamente, por terceiros, mediante licitação.

ART. 69 – A permissão de serviços públicos, sempre a título precário,
será outorgada por Decreto, após edital e chamamento dos interessados para
escolha do melhor pretendente. A concessão só será feita com autorização do
Legislativo, mediante contato precedido de concorrência.

§ 1º - Serão nulas de pleno direito às permissões, as concessões,
bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste
artigo.

§ 2º - Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos a
regulamentação e fiscalização do município, incumbido, aos que as executam, sua
permanente atualização e adequação às necessidades do usuário.

§ 3º - O município poderá retomar, sem indenização, os serviços
permitidos ou concedidos desde que executados em desconformidade com os atos
ou contratos, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento
dos usuários.

§ 4º - As concorrências para concessão de serviço público deverão
ser precedidas de ampla publicidade, inclusive em jornais da capital, mediante editais
ou comunicado resumido.

ART. 70 – O Município poderá realizar obras e serviços de interesse
comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares e,
através de consórcio com outros municípios.

Parágrafo Único - os consórcios deverão ter sempre Conselho
Consultivo, com a participação de todos os municípios integrantes, pertencente ao
serviço público.
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CAPÍTULO V

Seção I

Dos Servidores Municipais

ART. 71 – São servidores do município, todos que ocupam cargos,
funções ou empregos da administração direta, das autarquias e fundações públicas,
bem como os admitidos por contrato para atender necessidades temporárias  de
excepcional interesse do município, definidas em lei local.

ART. 72 – Os direitos e deveres dos servidores públicos do município,
serão disciplinados em lei ordinária que instituir o Regime Jurídico Único.

ART. 73 – O Plano de Carreira dos Servidores municipais disciplinará
as formas de acesso às classes superiores, com adoção de critérios objetivos de
avaliação, assegurado o sistema de promoção por antiguidade e merecimento.

ART. 74 - É assegurado para a aposentadoria, à contagem recíproca
do tempo de contribuição previdenciária na atividade privada, mediante certidão
expedida pela Previdência Social Nacional.

ART. 75 – O Município poderá instituir Regime Previdenciário Próprio
ou vincular-se a Regime Previdenciário Federal ou Estadual.

ART. 76 – Os servidores Municipais reger-se-ão pelo Regime Jurídico
Único, conforme artigo 39 da Constituição Federal.

ART. 77 – Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará sua
denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os
recursos pelo qual serão pagos seus ocupantes.

ART. 78 - A criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a
fixação e alteração de seus vencimentos, de projeto de lei de iniciativa da câmara.

§ 1º - Aplica-se no que couber, aos funcionários da Câmara o sistema
de classificação e níveis de vencimento dos cargos do Poder Executivo.

§ 2º - A Câmara Municipal somente poderá admitir servidores
mediante concurso público de provas e títulos, após a criação dos cargos
respectivos, por lei aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara .

§ 3º - A lei que se refere o parágrafo anterior, será votada em dois
turnos, com intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas entre eles.

§ 4º - Aos projetos de lei que trata os parágrafos segundo e terceiro
somente serão admitidas emendas que de qualquer forma aumentam as despesas
ou numero de cargos previstos, quando assinada pela maioria dos membros da
Câmara.

ART. 79 - O servidor municipal será responsável civil, criminal e
administrativamente pelos atos que praticar no exercício do cargo ou função, ou
pretexto de exercê-los.

ART. 80 – O servidor municipal, quando no exercício do mandato de
Prefeito deverá afastar-se de seu cargo ou função, por todo o período do mandato,
podendo optar pelos vencimentos do cargo, sem prejuízo da verba de representação.

ART. 81 – O servidor municipal eleito Vice-Prefeito, somente será
obrigado a afastar-se de seu cargo ou função, quando substituir o Prefeito, podendo
optar pelos vencimentos do cargo de provimento efetivo, sem prejuízo da verba de
representação.
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ART. 82 – O servidor municipal, investido no mandato de vereador,
havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego
ou função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo, e não havendo
compatibilidade de horário, será aplicada a norma do inciso II do Artigo 38 da
Constituição Federal.

ART. 83 – Os cargos de provimento em comissão, não serão
organizados em carreira.

ART. 84 – O pagamento da remuneração mensal dos servidores
públicos municipais e das autarquias, será realizada até o último dia do mês de
trabalho realizado.

Parágrafo Único – O pagamento da gratificação natalina, também
denominada décimo terceiro salário, será efetuada até o dia 20 de dezembro e é
assegurada a todos os servidores públicos do município, sejam eles do poder
executivo ou legislativo.

CAPÍTULO VI

Da Administração Financeira

Seção I

Dos tributos Municipais

ART. 85 – Tributos municipais são os impostos, as taxas e a
contribuição de melhoria instituída por lei municipal, atendendo os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e as normas do direito tributário.

ART. 86 – São de competência do município os impostos sobre:
I – Propriedade predial territorial urbano -IPTU ;
II – Serviços de qualquer natureza – ISSQN;
III – Transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, bens

e imóveis, por qualquer natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição – ITBI;

IV – Venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo
diesel – IVVC.

ART. 87 – As Taxas poderão ser instituídas por Lei, em razão do
exercício ao Poder de Polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços
públicos municipais, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a
sua disposição pelo Município.

ART. 88 – A Contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos
proprietários de imóveis valorizados por obras municipais, tendo como limite, total da
despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar
para cada imóvel beneficiado.

Seção II

Da Receita

ART. 89 – A receita Municipal constituir-se-á da arrecadação de
tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos
resultantes da utilização dos bens e serviços do município e de outros ingressos.

ART. 90 – A fixação das tarifas devidas pela utilização dos bens,
serviços e atividades municipais, serão estabelecidas pelo Prefeito.

Parágrafo único – As tarifas do serviço público municipal deverão
cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficitárias.
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ART. 91 – Nenhum  contribuinte será obrigado ao pagamento de
qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação.

§ 1º -Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamento no
domicílio fiscal de contribuinte, nos termos da Legislação Federal pertinente. Quando
o contribuinte comunicar a Prefeitura seu domicílio fora do Município, considerar-se-á
notificado com a remessa do aviso por via postal registrado.

§ 2º - Do lançamento do tributo cabe recurso ao Prefeito assegurado
para sua interposição o prazo de quinze dias, a contar de sua notificação.

Seção III

Da Despesa

ART. 92 – A despesa pública municipal atenderá aos princípios
estabelecidos na Constituição da República do Estado e ás normas gerais do direito
financeiro, ficando de logo estabelecido:

a) que nenhuma despesa será ordenada ou realizada sem que exista
dotação própria, salvo a que ocorrer de crédito extraordinário;

b) que nenhuma Lei que crie ou aumente despesa será sancionada,
sem que dela conste à indicação de recursos para atender os novos encargos;

c) que o município não poderá dispender com seu pessoal mais de
(sessenta e cinco por cento) das respectivas receitas correntes, conforme artigo 38
das Disposições Constitucionais transitórias da Constituição Federal, observando
também o parágrafo único deste mesmo Artigo.

ART. 93 – O orçamento anual, plurianual de investimentos e as
diretrizes orçamentárias do município atenderão as disposições da Constituição
Federal, às normas gerais de direito financeiro e os preceitos desta Lei.

ART. 94 – O Prefeito enviará a Câmara Municipal até o dia 15
(quinze) de outubro de cada ano, o projeto de lei orçamentário para o exercício
seguinte. Se até 30 (trinta) de novembro a Câmara não devolver para a sanção, será
promulgado como Lei o Projeto originário do Executivo.

Rejeitado o Projeto, substituirá a lei orçamentária anterior, aplicando-
se-lhe a correção monetária fixada pelo órgão federal competente.

I – As diretrizes orçamentárias serão enviadas a Câmara, até 15
(quinze) de maio, e devolvidas até 30 (trinta) de junho de cada ano.

Parágrafo Único – Se o prefeito não encaminhar à Câmara o projeto
de Lei orçamentário até 15 de outubro esta adotará como proposta o orçamento em
vigor no exercício.

ART. 95 – Aplicam-se ao projeto de lei orçamentário no que não
contrair o disposto nesta seção, as regras do processo Legislativo .

ART. 96 – O plano plurianual abrangerá, no mínimo três exercícios
financeiros e suas dotações anuais deverão ser incluídas no orçamento de cada
exercício.

Seção IV

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária

ART. 97 – A fiscalização financeira e orçamentária do município, será
mediante controle externo e interno.

ART. 98 – O controle externo será exercido pela Câmara Municipal
com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Constituição Estadual,
compreendendo:
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I – apreciação das contas do exercício financeiro apresentadas pelo
Prefeito;

II – acompanhando das atividades financeiras e orçamentárias do
Município;

III – julgamento da regularidade das contas dos administradores e
demais responsáveis por bens e valores públicos municipais;

IV – as contas do Município devem observar o parágrafo terceiro do
Artigo 31 da Constituição Federal.

ART. 99 – O controle interno será exercido pelo Executivo para:
I – proporcionar  ao controle externo condições indispensáveis ao

exame da regularidade na realização da receita e da despesa;
II – acompanhar o desenvolvimento dos programas de trabalho e da

execução orçamentária;
III – verificar os resultados da Administração e execução dos

contratos.

Seção V

Das Normas de Desenvolvimento

ART. 100 – O município elaborará o seu plano de desenvolvimento
integrado, considerando em conjunto os aspectos físicos econômico, social e
administrativo nos seguintes termos:

I – físico-territorial – com disposição sobre sistema viário urbano e
rural, o zoneamento urbano, o loteamento urbano ou para fins urbanos, a edificação
e os serviços públicos locais;

II – econômico – com disposições sobre o desenvolvimento
econômico do Município;

III – social – com normas destinadas a promoção social da
comunidade local e ao bem-estar da população;

IV – administrativo – com normas de organização  institucional que
possibilitem a permanente planificação das atividades municipais e sua integração
nos planos estadual e municipal.

ART. 101 – O Município elaborará as normas de edificação, de
zoneamento e de loteamento urbano ou para fins de urbanização, atendendo as
peculiaridades locais.

TÍTULO III

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

CAPÍTULO I

Da Educação

ART. 102 – A educação é um direito de todos e um dever do poder
público e da família.

ART. 103 – Será prioridade na educação:
I – o ensino fundamental, sem limite de idade e educação pré-escolar,

inclusive creche:
II – ensino especial a pessoas ou alunos portadores de deficiência

que necessitarem do mesmo;
III - o ensino noturno regular, oportunizando a todos,  dentro das

normas da administração municipal, o acesso à educação.
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ART. 104 – A educação fica sustentada nos preceitos de igualdade,
liberdade e solidariedade e terá por finalidade:

I – o pleno desenvolvimento da pessoa humana e o respeito a sua
dignidade;

II – o preparo para o exercício da cidadania, mediante a compreensão
dos direitos e deveres;

III – a integração cultural dos munícipes;
IV – a superação de todas as formas de discriminação por preceito de

origem, raça, sexo, cor, idade e outros;
V – a preocupação permanente com a erradicação do analfabetismo e

a busca de melhoria da qualidade de ensino.

ART. 105 – A gratuidade do ensino nos estabelecimentos oficiais e a
garantia do padrão de qualidade.

Parágrafo Único – É vedada a cobrança de taxas, a qualquer título,
nos estabelecimentos oficiais de ensino.

ART. 106 – Um constante acompanhamento da comunidade escolar,
representadas pelo Círculo de Pais e Mestres, Clubes de Mães e Grêmio Estudantis
e outros que possam eventualmente intervir e colaborar com o sistema.

I – A matéria de que trata este artigo, será objeto de estudo por parte
do órgão competente, ligado ao Poder Executivo Municipal, que deverá traçar
diretrizes de forma que a atuação da comunidade escolar seja homogênea e
uniforme. Não obstante, os efeitos deverão ser observados já a partir do ano de
1991.

ART. 107 – Para o sistema de ensino municipal, destinar-se-á uma
verba não inferior ao exigido na Constituição Federal, conforme artigo 212.

ART. 108 – Será criado um Plano Municipal de Educação, com
planejamento plurianual integrado por planos anuais, garantindo a unidade,
progressão e melhoria da qualidade de ensino.

ART. 109 – A valorização  dos profissionais do ensino, criando
condições para um constante aperfeiçoamento.

ART. 110 – Instituição do Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal.

ART. 111 – Como órgão consultivo, normativo e participativo, será
criado o Conselho municipal de Educação.

I – Será composto este Conselho pela Secretaria Municipal de
Educação, por uma comissão de professores da rede estadual e municipal e por uma
comissão do Círculo  de Pais e Mestres existentes no Município;

II - operacionalizar recursos técnicos  e pedagógicos para melhorar a
qualidade do ensino-aprendizagem;

III – viabilizar o transporte coletivo para crianças, jovens do interior
que desejam continuar seus estudos;

IV – incentivar e apoiar hortas escolares, e projetos alternativos.

ART. 112 – Será dada especial atenção na merenda escolar,
principalmente aos mais carentes.

CAPÍTULO II

Da Agricultura

ART. 113 – A Secretaria Municipal da Agricultura  elaborará um plano
anual da agricultura com metas e prioridades, e para  tal fim será destinado recursos
do orçamento anual.
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I – Participação da elaboração deste plano, além da Secretaria
Municipal da Agricultura, EMATER, FRAMP (Fundo Rotativo da Agricultura do
Município de Putinga), e uma comissão de agricultores composta de no mínimo cinco
membros, designados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Cooperativa,
Comércio e a Pastoral da Terra;

a) Os membros desta comissão deverão ser renovados a cada dois
anos ;

II – O plano que se refere este artigo, será elaborado até 30 (trinta) de
abril de cada ano;

III – A administração Municipal incentivará a agricultura no que vise o
aumento da produtividade e saneamento básico (ecologia, meio ambiente,
eletrificação rural e telefonia rural);

IV – A Administração Municipal deverá dar incentivo e promover feiras
municipais livres, bem como a definição do local;

a) Vender-se-á produtos não industrializados, do produtor para o
consumidor, tais como: frutas, verduras, raízes e grãos;

b) Os critérios para acesso a oferta de produtos serão definidos pela
Secretaria Municipal da Agricultura ou órgão competente ligado ao Governo
Municipal:

ART. 114 – Todas as propriedades rurais deverão ter uma área de
preservação, (floresta), conforme o Código Florestal Brasileiro, sendo que desta
área, no mínimo metade deverá estar coberto por espécies nativas.

ART. 115 – Deverão ser observadas e respeitadas as áreas de
preservação permanente determinadas pelo Código Florestal Brasileiro, sendo que,
cabe ao Poder Público informar, esclarecer e punir as transgressões da Lei.

ART. 116 – As propriedades rurais terão um prazo de 5 (cinco) anos
para regularizarem a situação, no que se refere à área coberta com florestas e áreas
de preservação permanente, a partir da promulgação da Lei Orgânica.

CAPÍTULO III

Da Ordem Social

ART. 117 – A Administração Municipal dará atenção especial:
I – As pessoas portadoras de deficiência e que seus familiares sejam

carentes, ou ainda que não tenham ninguém para auxiliá-los;
II – ao menor abandonado;
III – ao idoso e principalmente aqueles que não possuírem familiares

para que lhes dar assistência;
IV – ao combate ao tóxico;
V – a área de lazer e recreação;
VI – incentivo à pesquisa.

ART. 118 – A família com seus dependentes, terá amparo em Lei,
conforme artigo 203, inciso I a IV da Constituição Federal e dentro das possibilidades
da Administração do Município, de Lei a ser elaborada pelo Executivo Municipal, com
a aprovação do Legislativo.

I – A matéria de que trata este artigo, deverá ser regulamentada num
prazo máximo de nove meses, a contar da promulgação desta Lei.

CAPÍTULO IV

Da Saúde

ART. 119 – A saúde é um direito de todos e dever do Poder Público,
cabendo ao Município, conjuntamente com o Estado e a União, prover as condições
indispensáveis à sua promoção, proteção e recuperação.
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§ 1º - O dever do Poder Público  de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de política econômica e social que visem a redução dos
riscos de doenças e outros agravos e no estabelecimento de condições específicas
que assegurem acesso universal às ações e serviços públicos de saúde.

§ 2º - O dever  do Poder Público não exclui aquela inerente a cada
cidadão, família e sociedade.

§ 3º - A formação de consciência sanitária individual nas primeiras
idades, através do ensino primário.

I – O disposto que trata esse parágrafo deve ser regulamentado,
através de atos do Poder Executivo Municipal, de forma a fornecer anualmente aos
estabelecimentos de ensino do município, material instrutivo e educativo à aplicação
da matéria.

ART. 120 – O conjunto de ações e serviços públicos de saúde, no
âmbito do município, constitui um sistema único, obedecendo aos seguintes
princípios e diretrizes:

I – Universalidade, integralidade e igualdade no acesso da prestação
dos serviços, respeitada a autonomia das pessoas, eliminando-se os preceitos ou
privilégios de qualquer  espécie;

II – descentralização política-administrativa na gestão dos serviços,
assegurada ampla participação comunitária;

III – utilização do método epidemiológico para o estabelecimento de
prioridade, a alocação dos recursos e a orientação dos programas de saúde.

Art. 121 – As ações e serviços de saúde, executadas pelo SUS –
Sistema Único de Saúde -, diretamente pelo Poder Público ou através da
participação suplementar da iniciativa privada, serão organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

ART. 122 - Ao Município, através do órgão próprio incumbe, na forma
da lei:

I – A Administração do Sistema Único Municipal de Saúde, em
articulação com a Secretaria de Estado e da Saúde;

II – A coordenação e a integração das ações públicas, individuais e
coletivas de saúde, de acordo com a realidade municipal;

III – A regulamentação e fiscalização dos serviços públicos de saúde
com a elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde;

IV – O estímulo à formação da consciência Pública voltada à
preservação da saúde;

V – A garantia do pleno funcionamento da capacidade instalada dos
serviços Públicos de Saúde, inclusive ambulatorial, laboratorial e hospitalar, visando
atender as necessidades da população;

VI – o desenvolvimento das ações específicas de preservação e a
manutenção de serviços Públicos, de atendimento especializado e gratuito para
crianças, adolescentes e idosos portadores de deficiência física, sensorial, mental ou
múltipla;

VII – incentivo a programas destinados ao atendimento de pessoas
dependentes do álcool, entorpecentes e drogas afins;

VIII - A Administração do Fundo Municipal de Saúde;
IX – o fornecimento de recursos educacionais e meios científicos que

assegure o direito ao planejamento familiar de acordo com a livre decisão do casal,
respeitando os princípios da dignidade humana e paternidade responsável.

ART. 123 – Ao Conselho Municipal de Saúde, órgão normativo e
deliberativo, encarregado de formular e controlar a execução da política municipal de
saúde, compete:

I – definir os critérios da descentralização política-administrativa e da
regionalização, hierarquização e distritização das ações e serviços públicos
municipais de saúde;
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II – elaborar e manter atualizado o Plano Municipal de Saúde,
acompanhado a sua execução e avaliando-o permanentemente.

III – compatibilizar e complementar, de acordo com a realidade
municipal, as normas técnicas federal e estadual relativas a saúde;

IV – formular a política de recursos humanos dos profissionais de
saúde, acompanhando sua implantação e avaliando os resultados;

V – formular e implantar, diretamente, o sistema de informações de
saúde a nível de município;

VI – formular as políticas municipais de planejamento familiar, saúde
mental, saúde oral, promoção nutricional, vigilância sanitária e vigilância
epidemiológica, acompanhando a sua execução e avaliação dos resultados;

VII – formular as políticas públicas de assuntos atinentes á promoção,
proteção e reabilitação da saúde.

ART. 124 – Lei complementar, a ser enviada pelo Executivo, em 180
(cento e oitenta) dias após a promulgação da Lei Orgânica do Município, disporá
sobre o Código Sanitário do Município, a organização e funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde e a participação supletiva da iniciativa privada no Sistema Único
de Saúde.

ART. 125 – A inspeção médica, nos estabelecimentos de ensino
municipal terá caráter obrigatório e deverá ser realizada no mínimo uma vez a cada
ano.

I – Constituirá exigência indispensável à apresentação no ato da
matrícula, de atestado da vacina contra moléstia infecto-contagiosa.

ART. 126 – Fica proibido o uso de fumo:
I – em salas de reuniões, espetáculos, conferências, museus e

bibliotecas sob a administração do município por este subvencionados;
II – em área fechada dos estabelecimentos públicos de ensino e

saúde;
III – nos veículos de transporte municipal de passageiros, ônibus,

táxis e lotações, etc.
Parágrafo Único – Vedada a comercialização de cigarros e produtos

assemelhados em todos os estabelecimentos administrativos ou subvencionados
pelo município.

ART. 127 – O Sistema Único de Saúde contará com uma Conferência
Municipal de Saúde, que atuará em sistema colegiado com o Conselho Municipal de
Saúde, tendo caráter deliberativo.

§ 1º - A Conferência Municipal de Saúde cabe estabelecer as
diretrizes da política de saúde no Município. A conferência se realizará a cada dois
anos, convocada pelo órgão máximo da saúde do município.

§ 2º - A Conferência Municipal de Saúde contará com representantes
das entidades dos trabalhadores de saúde, das instituições gestoras dos serviços de
saúde e dos usuários.

CAPÍTULO V

Do Meio Ambiente

ART. 128 – A preservação do Meio Ambiente, recursos naturais,
fauna e flora é dever de todos os munícipes e cabe ao poder público ou entidade
competente, a orientação, fiscalização e a punição dos que infringirem a Lei.

I – compete ao executivo municipal, designar um órgão ou entidade
que oriente, fiscalize e puna se for o caso, conforme Lei Federal;

a) deverá estar cumprido pelo Poder Público Municipal, até no
máximo de seis meses após a promulgação desta Lei, o disposto no inciso anterior.
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II – preservar e recuperar os recursos hídricos, (arroios, lagos e
banhados) e os leitos sazonais dos cursos d’água, vedadas as práticas que venham
a degradar as suas prioridades;

III – as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas que
exercerem atividades consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras, são
responsáveis pela coleta, tratamento e disposição final dos resíduos pela detivação
de produtos que tenham o seu uso proibido;

IV – reconhecida à culpa, o agente da poluição ou dano ambiental,
será responsabilizado, devendo ressarcir os prejuízos e/ou promover reparos que e
fizerem necessários.

ART.129 – O estímulo e a formação da consciência pública voltada à
preservação do Meio Ambiente, transmitido principalmente através das escolas.

I – Fica a encargo do Poder Executivo Municipal, através do órgão
competente, fornecer, anualmente, à Comunidade Escolar, no inicio de cada período
letivo, material elucidativo e instrutivo, visando a aplicação deste artigo.

ART.130 – O município exercerá o direito de limitar o uso da
propriedade nos casos em que representar risco de extinção a flora e fauna, bem
como deverá criar no futuro áreas de reservas florestais no município, como forma de
incentivo ao reflorestamento e a preservação do meio ambiente.

ART. 131 – Destinar maiores incentivos e dar mais prioridades ao
Viveiro Municipal, para que o mesmo passe a produzir maior número de variedade
de mudas florestais e frutíferas e de melhor qualidade, além de produzir sementes a
serem cultivadas no Município.

Parágrafo Único – Incentivar e educar a população quanto ao cultivo e
a exploração de verduras para a sua própria subsistência.

ART. 132 – Proibição de pesca predatória no período de desova entre
os meses de outubro a dezembro e igualmente a caça conforme Lei Federal.

ART. 133 – Proíbe-se a exploração da apicultura dentro do perímetro
urbano.

CAPÍTULO VI

Da Indústria e do Comércio

ART. 134 – O estabelecimento de indústrias ou pólos industriais, bem
como a execução de projetos que possam alterar de forma significativa ou
irreversível uma região, ou mais ecossistemas; no todo ou em parte, dependerão de
autorização do executivo com a aprovação da Câmara Municipal de Vereadores, que
decidirá ouvindo técnicos e a comunidade.

ART. 135 – A indústria e o comércio terá direito a formar associação
de classe.

ART. 136 – É  de obrigação do Poder Público Municipal, proporcionar
incentivo a Indústria que vier a se instalar no município, e que não tenha similares no
ramo, observadas as possibilidades do Município, com prévia aprovação do
Legislativo.

CAPÍTULO VII

Do Desporto e Turismo

ART. 137 – O acesso à prática esportiva é um direito de todos e um
dever do Poder Público, proporcionar-lhes condições.
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Parágrafo Único – O CMD – Conselho Municipal de Desportos, sendo
órgão normativo e deliberativo, incumbe:

I – facilitar o acesso de todos à prática esportiva;
II – promover a integração desportiva entre as comunidades.

ART. 138 – A Administração Municipal, incentivará as ações Públicas
ou privadas que visam promover o turismo, como forma de desenvolvimento Social e
Econômico do Município.

CAPÍTULO VIII

Dos Direitos Individuais

ART. 139 – Será assegurado a todos os munícipes, o livre acesso a
qualquer crédulo religioso, desde que não perturbe a ordem social.

ART. 140 – É assegurada a livre organização dos munícipes em
partidos políticos, sindicatos, cooperativas, associações de vilas e bairros e outras
associações que beneficiem a coletividade.

ART. 141 – Constituem objetivos fundamentais de cada cidadão de
Putinga, contribuir para:

I – promover o bem comum de todos os munícipes;
II – construir uma sociedade livre, justa e solidária.

ATOS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

ART. 1º - O atual mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Vereadores, encerrar-se-á no dia 31 de Dezembro de 1990.

Parágrafo Único – Para a eleição da nova Mesa Diretora, será
observado o disposto no Artigo 41 desta Lei.

PUTINGA, Sala de Sessões da CâMara de Vereadores, em  03 de
abril de 1990.
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