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§ 1Q - 0

disposto

neste artigo

nao se aplica nos casos comprovados

de

calamidade publica.
§ 2Q - Serao nulos, e nao produzirao

efeito nenhum, os atos praticados em

desacordo neste artigo.

SE<;AO VI
DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO MUNICIPAL
Art.

70

-

0

Prefeito

Municipal,

por

intermedio

do ato

estabelecera as atribui~5es dos seus auxiliares diretos, definindo

administrativo,

Ihes a competencia,

deveres e responsabilidades.
Art.

71 -

Os auxiliares

diretos

do Prefeito

Municipal

sao solidariamente

responsaveis, junto com este, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem.
Art. 72 - Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal

deverao fazer declara~ao

de bens no ate de sua posse em cargo ou fun~ao publica municipal e quando de sua
exonera~ao.

SE<;AO VII
DA CONSULTA POPULAR
Art. 73 - 0 prefeito

Municipal podera realizar consultas populares para decidir

sobre assuntos de interesses

especfficos

medidas deverao ser tomadas diretamente
Art.

74 -

A consulta

popular

do municfpio,

de bairro,

distrito,

cujas

pela administra~ao municipal.

podera ser realizada sempre que a maioria

absoluta dos membros da camara ou pelo menDs 5% (cinco por cento) do eleitorado
inscrito

no municfpio,

apresentarem

bairro

ou distrito,

com a identifica~ao

do titulo

eleitoral,

proposi~ao nesse sentido.

Art. 75 - A vota~ao sera organizada

pelo poder executivo no prazo de dois

mes.es apos a apresenta~ao da proposi~ao, adotando-se cedula oficial que contera as
palavras sim e nao, indicando, respectivamente,

aprova~ao ou rejei~ao da proposi~ao.
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§ 12 - A proposic;ao sera considerada se 0 resultado Ihe tiver sido favoravel pelo

voto da maioria dos eleitores que comparecerem
tenham

apresentado

as urnas, em manifestac;ao e que se

pelo menos 50% (cinquenta

por cento)

da totalidade

dos

eleitores envolvidos.
§ 22 - Serao realizadas, no maximo, duas consultas por ano.
§ 32

-

E

vedada a realizac;ao de consulta

popular

nos quatro

meses que

antecedem as eleic;5es para qualquer nivel de governo.

Art. 76 - 0 prefeito municipal proclamara
sera considerado

como

0

resultado da consulta popular que

decisao sobre a questao

proposta,

devendo

0

governo

municipal, quando couber adotar as providencias legais para sua consecuc;ao.

TITULO IV
DA ADMINISTRAC;AO MUNICIPAL
CAPITULO I
DISPOSIC;OES GERAIS
Art. 77 - A administrac;ao publica direta, indireta, ou fundacional do municipio
obedecera, no que couber, ao disposto no Capitulo VII do Titulo III da constituic;ao
federal e nesta Lei Organica.

Art. 78 - Os pianos de cargos e carreira do servic;o publico municipal serao
elaborados
com

0

de forma assegurar aos servidores

mercado de trabalho

municipais

remunerac;ao compativel

para a func;ao respectiva, oportunidade

de progresso

funcional e acesso a cargos de escalao superior.
§ 12 -

profissional

0 municipio proporcional

aos servidores oportunidade

atraves de programas de formac;ao de mao-de-obra,

de crescimento

aperfeic;oamento

e

reciclagem.
§ 22 - Os programas

permanente.

Para tanto

0

mencionados

municipio

podera

no paragrafo
manter

anterior

convenios

terao

carater

com instituic;5es

especializadas.
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Art. 79 - 0 Prefeito Municipal, ao prover os cargos em comissao e as func;6es
de confianc;a, devera faze-Io de forma a assegurar que pelo menDs um terc;o desses
cargos e func;6es sejam ocupados por servidores de carreira tecnica ou profissional do
proprio municipio.
Art. 80 - Um percentual

nao inferior

a 1% (um por cento) dos cargos e

empregos do municipio sera destinado a pessoas portadoras de deficiencia, devendo
os criterios para preenchimento
Art. 81-

E vedada

serem definidos em lei municipal.

a conversao de ferias ou licenc;as em dinheiro ressalvados os

casas previstos na legislac;ao federal.
Art. 82 - 0 municipio assegurara a seus servidores e dependentes na forma de
lei municipal, servic;os de atendimento
Paragrafe Unice -

medico, odontologico

Os servic;os referidos

e de assistencia social.

neste artigo

sao extensivos

aos

aposentados e aos pensionistas do municipio.
Art. 83 servidores,

para

0
0

municipio
custeio,

podera

instituir

em beneflcio

contribuic;6es,

destes,

de sistemas

cobradas

de seus

de assistencia

e

previdencia social.
Art. 84 - Os concursos publicos para preenchimento

de cargos, empregos ou

func;6es na Administrac;ao Municipal nao poderao ser realizados antes de decorridos

30 (trinta) dias do encerramento

das inscric;6es, as quais deverao estar abertas por

pelo menDs 10 (dez) dias.
Art. 85 - 0 municipio, suas entidades da administrac;ao indireta e fundacional,
bem como as concessionarias e as permissionarias

de servic;os publicos, responderao

pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causa rem a terceiros,
direito a regresso contra

0

assegurado

0

responsavel nos casas de dolo ou culpa.

CAPITULO II
DOS ATOS MUNICIPAlS
Art. 86 - A publicac;6es das leis e dos atos municipais far-se-a em orgao oficial
ou, nao havendo, em orgaos da imprensa local ou at raves de edital, afixado no quadro
de avisos da Prefeitura ou da Camara Municipal.
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§

lQ - A publica~ao dos atos nao normativos,

pel a imprensa,

podera ser

resumida.
§ 2Q - A escolha do 6rgao de imprensa

particular

para divulga~ao dos atos

municipais sera feita p~r meio de licita~ao em que se levarao em conta, alE~mdos
pre~os, as circunstancias de periodicidade, tiragem e distribui~ao.
Art. 87 - A formaliza~ao dos atos administrativos

da competencia

do Prefeito

far-se-a:
1- Mediante decreto, numerado, em ordem cronol6gica, quando se tratar de:
a) Regulamento de lei;
b) Cria~ao ou extin~ao de gratifica~ao, quando autorizada em lei;
c) Abertura de creditos especiais e suplementares;
d) Declara~ao de utilidade

publica

ou de interesse

social para efeito

da

desapropria~ao ou servidao administrativa;
e) Cria~ao, altera~ao e extin~ao de 6rgao da Prefeitura quando autorizado em
lei;
f) Defini~ao de competencia

dos 6rgaos e das atribui~5es dos servidores da

prefeitura, nao privativas de lei;
g) Aprova~ao de regulamentos

e regimentos

dos 6rgaos da Administra~ao

direta;
h) Aprova~ao dos estatutos dos 6rgaos da administra~ao descentralizada;
i) Fixa~ao e altera~ao dos pre~os dos servi~os prestados

pelo municipio

e

aprova~ao dos pre~os dos servi~os concedidos ou autorizados;
j) Permissao para a explora~ao

de servi~os publicos

e para uso de bens

municipal;
I) Aprova~ao de pianos de trabalho dos 6rgaos da administra~ao direta;
m) Cria~ao, extin~ao, declara~ao ou modifica~ao de direitos dos administrados,
nao privativos de lei;
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n) Medidas execut6rias do plano diretor;
0) Estabelecimento

de normas de efeitos externos, nao privativos de lei;

II - Mediante porta ria quando se tratar de:
a) Provimento de vacancia de cargos publicos e demais atos de efeito individual
relativo aos servidores municipais;
b) Lotac;:aoe relocac;:aonos quadros de pessoal;
c) Criac;:aode comiss5es e designac;:aode seus membros;
d) Instituic;:ao de dissoluc;:aode grupos de trabalho;
e) Autorizac;:ao para contratac;:ao de servidores

p~r prazo determinado

e

dispensa;
f) Abertura

de sindicancias

e processos

administrativos

e aplicac;:ao de

penalidades;
g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, nao sejam objeto de lei ou
decreto.
Pan3grafo Unico - Poderao ser delegados os atos constantes no item II deste
artigo.

CAPITULO III
DOS TRIBUTOS MUNICIPAlS

Art. 88 - Compete ao municipio instituir os seguintes tributos:
1- Impostos Sobre:
a) Propriedade Predial e territorial
b) Transmissao

"inter

vivos",

urbana;

a qualquer

titulo,

por ate oneroso,

de bens

imoveis, por natureza ou acessao flsica, e de direitos reais sobre imoveis, exceto os de
garantia, bem como cessao de direitos

a sua aquisic;:ao;

c) Venda a varejo de combustiveis Ifquido e gasoso, exceto 61eo diesel;
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d) Servi~os de qualquer natureza, definidos em lei complementar.
II - Taxas em razao do exerdcio do poder de polfcia ou pela utiliza~ao, efetiva
ou potencial, de servi~os publicos espedficos ou divisfveis, prestados ao contribuinte
ou postos a sua disposi~ao;

III - Contribui~ao de melhoria, decorrente de obras publicas;
Art. 89 munidpio

A Administra~ao

tributaria

e atividade

vinculada,

essencial ao

e devera estar dotada de recursos humanos e materiais necessarios ao fiel

exerdcio de suas atribui~5es, principalmente
1- Cadastramento dos contribuintes

no que se refere a:
e das atividades economicas;

II - Lan~amento dos tributos;
III - Fiscaliza~ao do cumprimento
IV - Inscri~ao dos inadimplentes
ou encaminhamento

das obriga~5es tributarias;
em dfvida at iva e respectiva cobran~a amigavel

para judicial;

Art. 90 - 0 munidpio

podera criar colegiado constituindo

servidores designados pelo Prefeito Municipal e contribuintes
representativas

paritariamente

por

indicados por entidades

de categorias economicas e profissionais, com atribui~5es de decidir,

em grau de recurso, as reclama~5es sobre lan~amentos e demais quest5es tributarias;
Paragrafe Unice - Enquanto nao for criado

0

6rgao previsto neste artigo, os

recursos serao decididos pelo Prefeito Municipal.
Art. 91 - 0 Prefeite Municipal

promovera

periodicamente,

a atualiza~ao da

base de calculo dos tributos municipais.
§ 12 - A base de calculo do imposto

Predial e Territorial

Urbano IPTU, sera

atualizada anualmente, antes do termino do exerdcio, podendo, para tanto, ser criada
comissao da qual participarao,
contribuintes,

alem dos servidores municipais,

representantes

dos

de acordo com decreto do Prefeito Municipal.

§ 22 - A atualiza~ao da base de calculo des impostos municipais, das taxas
decorrentes

do poder de policia municipal

e das taxas de servi~os, poderao

ser

reajustados mensalmente.
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Art. 92 - A concessao de isen~ao e de anistia de tributos

municipais dependera

de autoriza~ao legislativa, aprovada por maioria absoluta dos membros da Camara
Municipal.
Art. 93 - A remissao de creditos tributarios

de calamidade

publica ou notoria

somente podera ocorrer nos casas

pobreza do contribuinte,

devendo

a lei que a

autorizar ser aprovada pela maioria absoluta dos membros da Camara Municipal.
Art.

A concessao de isen~ao, anistia ou moratoria

94 -

adquirido

e sera revogada de oficio, sempre que se apura que

nao gera direito
0

beneficia rio nao

satisfazia ou deixou de satisfazer as condi~5es, nao cumpria ou deixou de cumprir os
requisitos para sua concessao.
Art. 95 -

E de

responsabilidade

do orgao competente

da Prefeitura Municipal a

inscri~ao em divida at iva dos creditos provenientes de impostos, taxas, contribui~ao de
de qualquer

natureza,

decorrentes

de infra~5es

a

melhoria

e multas

legisla~ao

tributaria,

com prazo de pagamento fixado pel a legisla~ao ou por decisao proferida em

processo regular de fiscaliza~ao.
Art. 96 - Ocorrendo a decadencia do direito de constituir 0 credito tributario

a prescri~ao da a~ao de cobra-Io, abrir-se-a inquerito
responsabilidades

emprego ou fun~ao, e independentemente
civil,

para apurar as

na forma da lei.

paragrafo Unico - A autoridade
respondera

administrativo

ou

criminal

municipal,

que seja seu cargo,

do vinculo que possuir com

e administrativamente

ocorrida sob sua responsabilidade,

qualquer

cumprindo-Ihe

pela prescri~ao
indenizar

0

0

municipio,

ou decadencia

municipio do valor dos

creditos prescritos ou nao lan~ados.
CAPITULO IV
DOS PREC;OSPUBLICOS
Art. 97 -

Para obter

0

ressarcimento

de presta~ao de servi~os de natureza

comercicH ou industrial ou de sua atua~ao na organiza~ao e explora~ao de atividades
economicas,

0

municipio podera cobrar pre~os publicos.

Paragrafo Unico -

Os pre~os devidos

pela utiliza~ao

de bens e servi~os

mLinicipais deverao ser fixados de modo a cobrir os custos dos respectivos servi~os e
serao reajustados quando se tornarem deficitarios.
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Art. 98 - Lei Municipal estabelecera outros criterios para a fixa~ao de pre~os
publicos.

CAPiTULO V
DOS ORC;:AMENTOS
SEC;:AO I
DAS DISPOSIC;:OES GERAIS
Art. 99 - Leis de iniciativas do Poder Executivo estabelecerao:
1-0

plano plurianual;

II - As diretrizes or~amentarias;
111-Os or~amentos anuais;
§ 1!! - 0 plano plurianual compreendera:
I -

Diretrizes,

objetivos

e metas

para as a~5es municipais

de execu~ao

plurianual;
II - Investimento

de execu~ao plurianual;

III - Gastos com execu~ao de programas de dura~ao continuada.
§ 2!! - As diretrizes or~amentarias compreenderao:
I - As prioridades
Administra~ao
capital para

0

da Administra~ao

Publica Municipal,

quer de orgaos de

Direta ou Indireta, com as respectivas metas, incluindo a despesa de
exerdcio financeiro subsequente;

II - Orienta~ao para elabora~ao da lei or~amentaria anual;
III - Altera~ao na legisla~ao tributaria;
IV - Autoriza~ao

para a concessao de qualquer

vantagem

ou aumento

de

remunera~ao, cria~ao de cargos ou altera~5es de estruturas de carreiras, bern como a
demissao

de

administra~ao

pessoal

a

qualquer

direta ou indireta,

titulo,

pelas

unidades

governamentais

da

inclusive as funda~5es institufdas e mantidas pelo
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Poder Publico

Municipal,

ressaltadas

as empresas

publicas

e as sociedades

de

economia mista.
§ 3!! - 0 or~amento anual compreendera:
I - 0 or~amento

fiscal da administra~ao

direta municipal,

incluindo os seus

fundos especiais;
II -

Os or~amentos

das entidades

de administra~ao

direta,

inclusive

das

funda~5es institufdas pelo Poder Publico Municipal;

111- 0 or~amento de investimentos das empresas em que
indiretamente,

municipio direta ou

0

detenha maioria do capital social com direito a voto.

Art. 100- Os pianos de programas municipais de execu~ao plurianual ou anual
serao elaborados

em consonancia

or~amentarias, respectivamente,

com

0

plano

plurianual

e com as diretrizes

e apreciados pela Camara Municipal.

SEC;AO II
DAS VEDAC;OES ORC;AMENTARIAS
Art. 101- Sao vedados:
I - A inclusao de dispositivos estranhos
despesa,

excluindo-se

suplementares

as

autoriza~5es

e contrata~5es

para

a

previsao da receita e
abertura

de opera~5es de credito

de

creditos

de qualquer

a

fixa~ao da
adicionais
natureza

e

objetivo;
II - 0 infcio de programas ou projetos nao inclufdos no or~amento anual;
III - A realiza~ao de despesas ou assuntos de obriga~5es diretas que excedam
os creditos or~amentarios originais ou adicionais;
IV - A realiza~ao de opera~5es de credito
despesas de capital, ressalvadas as autoridades

que excedam

0

montante

mediante creditos suplementares

das
ou

especiais, aprovados pela Camara Municipal por maioria absoluta;
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v -

A vincula<;:ao de receitas de impostos

a 6rgaos ou fundos

espeClalS,

ressalvada a que se destine a presta<;:ao de garantia as opera<;:5es de creditos por
antecipa<;:ao de receitas;
VI - A abertura de creditos adicionais suplementares

ou especiais sem previa

autoriza<;:ao legislativa e sem indica<;:aodos recursos correspondentes;
VII - A utiliza<;:ao, sem previa autoriza<;:ao legislativa especffica, de recursos do
or<;:amento fiscal e da seguridade social para suprir necessidades ou cobrir deficit de
empresas, funda<;:5ese fundos especiais;
IX - A institui<;:ao de fundos

especiais de qualquer

natureza,

sem previa

autoriza<;:ao legislativa.
§ 12 - Os creditos
exerdcio

financeiro

promulgado
limites

adicionais especiais e extraordinarios,

em que forem

autorizados,

salvo se

0

terao vigen cia no

ate de autoriza<;:ao for

nos ultimos quatro meses daquele exerdcio, caso em que, reabertos nos

de seus saldos, serao incorporados

ao or<;:amento do exerdcio

financeiro

subsequente.
§ 22 - A abertura de credito extraordinario

somente sera admitida para atender

a despesas imprevisfveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade publica.

SEC;:AOIII
DAS EMENDAS AOS PROJETOS ORC;:AMENTARIOS

Art. 102 - Os projetos

de lei relativos

or<;:amentarias, ao or<;:amento anual

ao plano plurianual,

e aos creditos

adicionais

as diretrizes

suplementares

e

especiais serao apreciados pela Camara Municipal na forma do Regimento Interno.
§ 12 - Cabera a Comissao da Camara Municipal:

I - Examinar e emitir parecer sobre os projetos de pianos plurianuais, diretrizes
or<;:amentarias, or<;:amento anual

e sobre

as contas

do municfpio

apresentadas

anualmente pelo Prefeito;
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II -

Examinar e emitir

parecer

sobre os pianos e programas

mUnlclpais,

acompanhar e fiscalizar as operac;:oes resultantes ou nao de execuc;:aodo orc;:amento,
em jufzo das demais comissoes criadas pel a Camara Municipal.
§ 2Q - As emendas serao apresentadas na Comissao de Orc;:amento e Financ;:as,
que sobre elas emitira

parecer, e apreciara, na forma do Regimento Interno,

pelo

Plenario da Camara Municipal.
§ 3Q - As emendas ao projeto de lei do orc;:amento anual ou aos projetos que
modifiquem,

0

somente poderao ser aprovados caso:

I - Sejam compatlveis

com

0

plano plurianual

e com a lei de diretrizes

orc;:amentarias;
II - Indiquem os recursos necessarios, admitidos

apenas os provenientes

de

anulac;:aode despesa, exclufdas as que incidem sobre:
a) Dotac;:oesde pessoal e seus encargos;
b) Servic;:oda dfvida;
c) Transferencias

tributarias

para

autarquias

e fundac;:oes institufdas

e

mantidas pelo Poder Publico Municipal.
III - Sejam relacionadas:
a) Com a correc;:ao de erros ou omissoes;
b) Com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4Q - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orc;:amentarias nao poderao ser
aprovadas quando incompatlveis com

0

plano plurianual.

§ SQ - 0 Prefeito Municipal podera enviar mensagem

a Camara

Municipal para

prop~r modificac;:oes nos projetos a que se refere este Artigo, enquanto nao
a votac;:ao, na comissao de orc;:amento e financ;:as,da parte cuja alterac;:ao
§

6Q

-

e iniciada

e proposta.

Os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orc;:amentarias e do

orc;:amento anual serao enviados pelo Prefeito Municipal nos termos de lei municipal,
enquanto

nao viger a lei complementar

que trata

0

inciso 9Q do Artigo

165 da

Constituic;:ao Federal.
§ 7Q - Os recursos, que em decorrencia de veto, emend a ou rejeic;:ao do projeto

de lei orc;:amentaria anual, ficarem

sem despesas correspondentes

poderao

ser
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utilizados, conforme a caso, mediante abertura de creditos adicionais suplementares
ou especiais com previa e espedfica autorizac;:ao legislativa.
SE~AO IV

DA EXECU~AO OR~AMENTARIA
Art. 103 - A execuc;:ao orc;:amentaria do munidpio
suas receitas pr6prias, transferidas
consignadas

as despesas

observado sempre

0

para

e outras, bem como na utilizac;:ao das dotac;:5es
a execuc;:ao dos

programas

nele

determinados,

prindpio do equilibrio.

Art. 104 - 0 Prefeito
encerramento

se refletira na obtenc;:ao de

Municipal

fara divulgar

ate 30 (trinta)

dias ap6s

0

de cada semestre, relat6rio resumido da execuc;:aoorc;:amentaria.

Art. 105 - As alterac;:5es orc;:amentarias durante

0

exerdcio se representarao:

1- Pelos creditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinarios;
II - Pelos remanejamentos,

transferencias

e transposic;:5es de recursos de uma

categoria de programac;:ao para outra.
Paragrafo Unico - 0 remanejamento,

a transferencia

e a transposic;:ao somente

se realizarao quando autorizados em lei espedfica que contenha a justificativa.

Art. 106 - Na efetivac;:ao dos empenhos sobre dotac;:5es fixadas para cada
despesa, sera emitido

0

documento

Nota de Empenho, que contera as caracteristicas

ja determinadas nas normas gerais de Direito Financeiro.
§

12 - Fica dispensada a emissao de Nota de Empenho nos seguintes casos:

I - Despesas relativas a pessoal e seus encargos;
II - Contribuic;:5es para

0

PASEP;

III - Amortizac;:5es, juros e servic;:osde emprestimos

e financiamentos

obtidos;

IV - Despesas relativas a consumo de agua, energia eletrica, utilizac;:ao dos
servic;:osde telefone,

posta is, telegrafos e outros que vierem a ser definidos por atos

normativos pr6prios.
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- Nos casas previstos

§ 22

procedimentos
originaram

e contabilidade

no paragrafo

terao

anterior,

os empenhos

base legal dos proprios

e os

documentos

que

empenho.

0

SEC;AOV
DA GESTAO DE TESOURARIA
Art. 107 - As receitas e as despesas or~amentarias serao movimentadas
de caixa unico, regularmente

atraves

institufdo.

Paragrafo Unico - A Camara Municipal podera ter a sua propria tesouraria, por
onde movimentara
Art.
entidades

os recursos que Ihe forem liberados.

108 - As arrecada~5es das receitas proprias
de administra~ao

indireta,

do municipio

e de suas

poderao ser feitas atraves da rede bancaria

privada mediante convenio.
Art. 109 - Podera ser constitufdo

regime de adiantamento

em cada uma das

unidades da administra~ao direta, nas autarquias, nas funda~5es institufdas e mantidas
pelo Poder Publico Municipal

e na Camara Municipal,

para ocorrer as despesas de

pronto pagamento definidas em lei.

SEC;AOVI
DA ORGANIZAC;AO CONTABIL
Art. 110 - A contabilidade
sistema

administrativo

fundamentais

do municipio

e informativo

de contabilidade

as suas demonstra~5es ate

incorpora~ao a contabilidade

na organiza~ao do seu

seus procedimentos,

aos princlpios

e as normas estabelecidas na legisla~ao pertinente.

Art. 111 - A Camara Municipal
encaminhara

enos

obedecera,

podera ter a sua propria
0

contabilidade

e

dia 15 (quinze) de cada mes, para fins de

central da Prefeitura.

SEC;AOVII
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DAS CONTAS MUNICIPAlS
Art. 112 - Ate 60 (sessenta)
a Prefeitura

Municipal

equivalente,
I direta

dias apos a infcio da sessa a legislativa

encaminhara

as contas do municipio,
Demonstrac;5es

e indireta,

inclusive

ao Tribunal

de Contas

que se comporao

contabeis,
dos fundos

Estado

au orgao

de:

orc;amentarias
especiais

do

de cada ana,

e financeiras

e das fundac;5es

da administrac;ao

institufdas

e mantidas

pelo Poder Publico;
II 6rgaos

Demonstrac;5es

da administrac;ao

autarquias,

institufdas

contabeis,
direta,

e mantidas

III - Demonstrac;5es
empresas

e financeiras

as dos fundos

especiais,

consolidadas

das fundac;5es

dos
e das

pelo Poder Publico Municipal;

contabeis,

orc;amentarias

e financeiras

consolidadas

das

municipais;

IV - Notas explicativas
V - Relat6rio
exerdcio

com

orc;amentarias

as demonstrac;5es

circunstanciado

da gestao

de que trata este Artigo;
dos recursos

publicos

municipais

no

as agentes

da

demonstrado.

SEtAO VIII
DA PRESTAtAO
Art.

113 - Sao sujeitos

Administrac;ao

Municipal,

a tomada

responsaveis

E TOMADA

DE CONTAS

au a prestac;ao

par bens e valores

de contas,
pertencentes

au confiados

a

Fazenda Publica Municipal.

§ 1~ - 0 tesoureiro
a apresentac;ao

do munidpio

do boletim

sede da Prefeitura

au servidor

mensa I de tesouraria,

que exerce a func;ao fica obrigado

que sera afixado

em local proprio

na

Municipal.

§ 2!! - Os demais

agentes

mUnlclpais

prestac;5es de contas ate a dia 15 (quinze)

apresentarao

do mes subsequente,

as suas

respectivas

aquele em que a v.alor

tenha sido recebido.
SEtAO IX
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CONTROLEINTERNOINTEGRADO
Art. 114 - Os Poderes Executivo e Legislativo manterao,

de forma integrada,

urn sistema de controle interne apoiado nas informac;:6es contabeis, com objetivo de:
1- Avaliar

0

cumprimento

das metas previstas no plano plurianual e a execuc;:ao

dos programas do Governo Municipal;
II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a efic,kia, da gestao
orc;:amentaria, financeira e patrimonial

nas entidades da Administrac;:ao Municipal, bern

como da aplicac;:aode recursos publicos municipais por entidades de direito privado;
III -

Exercer

0

controle

dos emprestimos

e dos financiamentos,

avais e

garantias, bern como os direitos e haveres do munidpio.

CAPITULO VI
DA ADMINISTRA~AO DOS BENS PATRIMONIAIS
Art. 115 - Compete ao Prefeito Municipal a administrac;:ao dos bens municipais,
respeitada a competencia da Camara quanto aqueles empregados nos servic;:osdesta.
Art. 116 - A alienac;:ao de bens municipais se fara de conformidade

com a

legislac;:aopertinente.
Paragrafo Unico - A afetac;:ao e a desafetac;:ao de bens municipais dependerao
de lei.
Art. 117 - As areas transferidas ao munidpio
loteamento

serao

consideradas

bens

dominiais

em decorrencia da aprovac;:ao de
enquanto

nao

se efetivarem

benfeitorias que Ihes deem outra destinac;:ao.
Art. 118 -

E

proibido

0

pagamento de renda de qualquer natureza p~r parte

daqueles que trabalham em terras desocupadas do munidpio.
Art. 119 - Em caso de necessidade de qualquer material situado em terras de
sua propriedade,

a Prefeitura Municipal

podera utiliza-Io, sem que seja necessario

0

pagamento de qualquer indenizac;:ao.
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Art. 120 - 0 municipio

transit6rios,

conforme

podera ceder a particulares,

regulamentac;:ao

a ser expedida

para servic;:os de carater
pelo

Prefeito

Municipal

maquinas e operadores da Prefeitura, desde que os servic;:os da municipalidade
sofram prejufzo e

interessado

0

assine termo de responsabilidade

recolha, previa mente, a remunerac;:ao arbitrada,

dependera

determinado,

dos bens municipais, de usos especiais e

de lei e de licitac;:ao e far-se-a mediante

contrato

0

controle

p~r prazo

sob pen a de nulidade do ato.

Art. 122 - Nenhum servidor sera dispensado, transferido,

ace ito

e

pela conservac;:ao e devoluc;:ao dos bens cedidos.

Art. 121 - A concessao administrativa

dominiais,

nao

seu pedido de exonerac;:ao ou rescisao sem que
dos bens patrimoniais

da Prefeitura

0

exonerado ou tera

6rgao responsavel pelo

ou da Camara ateste que

mesmo

0

devolveu os bens m6veis do municipio que estavam sob sua guarda.
Art.

0

123

independentemente
administrativo
contra

0

de

orgao
despacho

competente
de

do

qualquer

Municipio

autoridade,

sera
a abrir

obrigado,
inquerito

contra qualquer servidor, sempre que forem apresentadas denuncias

extravio ou danos de bens municipais.

Art. 124 - 0 municipio, preferentemente

a venda

ou

a doac;:aode bens

im6veis,

concedera direito real de usc, mediante concorrencia.
Paragrafe Unice - A concorrencia
destinar a concessionario

pod era ser dispensada quando

0

usc se

de servic;:o publico, a entidades assistencias ou verificar-se

relevante interesse publico na concessao, devidamente justificado.
CAPITULO VII
DAS OBRAS E DOS SERVI<;OS PUBLICOS
Art.

conformidade

125

-

E

de responsabilidade

mediante

licitac;:ao, e de

com os interesses e as necessidades da populac;:ao, prestar servic;:os

publicos diretamente

ou sob regime de concessao ou permissao, bem como realizar

obras publicas, podendo contratiHas
Art.

do Municipio,

126

-

Nenhuma

obra

com particulares atraves de processo licitat6rio.
publica,

salvo os casos de extrema

urgencia

devidamente justificados, sera realizada sem que conste:
1- Respectivo projeto;
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II - 0 on;amento de seu custo;
III - A indica~ao dos recursos financeiros

para

0

atendimento

das respectivas

despesas;
IV - A viabilidade do empreendimento,

sua conveniencia e oportunidade

para

0

interesse publico;
V - Os prazos para

0

seu infcio e termino.

Art. 127 - A concessao ou a permissao de servi~o publico somente sera
efetivada com a autoriza~ao da Camara Municipal e mediante contrato precedido de
licita~ao.
§ 12 - Serao nulas de pleno direito as concess5es e as permiss5es bem como
qualquer autoriza~ao para a explora~ao de servi~os publicos, feitas em desacordo com
o estabelecido neste Artigo.

a

§ 22 - Os servi~os publicos concedidos ou permitidos ficarao sempre sujeitos
regulamenta~ao

e

a

fiscaliza~ao da Administra~ao

Municipal,

cabendo ao Prefeito

Municipal aprovar as respectivas tarifas.

Art. 128 - Os usuarios estarao representados

nas entidades prestadoras

servi~os publicos na forma que dispuser a legisla~ao municipal

de

assegurando-se sua

participa~ao em decis5es relativas a:
I - Plano e expansao dos servi~os;
II - Revisao de base de calculo dos custos operacionais;
III - PoHtica tarifaria;
IV - Nfvel de atendimento

da popula~ao em termos de quantidade e qualidade;

V - Mecanismos para aten~ao de pedidos e reclama~ao dos usuarios, inclusive
para apura~ao de danos causados a terceiros.

Art. 129 - As entidades prestadoras de servi~os publicos sao obrigadas, pelo
menDs uma vez por ano, a dar ampla divulga~ao de suas atividades, informando,

em

especial, sobre planas de expansao, aplica~ao de recursos financeiros e realiza~ao de
programas de trabalho.
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Art. 130- Nos contratos de concessao ou permissao de servi~os publicos serao
estabelecidos, entre outros:
I - Os direitos dos usuarios, inclusive as hip6teses de gratuidade;
II - As regras para a remunera~ao

do capital e para garantir

0

equillbrio

economico e financeiro do contrato;
III - As normas que posam comprovar a eficiencia no atendimento

do interesse

publico, bem como permitir a fiscaliza~ao pelo municipio, de modo a manter

0

servi~o

continuo, adequado e acessfvel;
IV - As regras para orientar a revisao peri6dica das bases de calculos dos custos
operacionais e da remunera~ao do capital, ainda que estipulada em contrato anterior;
V - A remunera~ao dos servi~os prestados aos usuarios diretos, assim como a
possibilidade de cobertura dos custos por cobran~a a outros agentes beneficiados pela
existencia do servi~o;
VI -

As condi~5es

de prorroga~ao,

caducidade,

rescisao

e reversao

da

concessao ou permissao.
Paragrafo

Unico - Na concessao ou na permissao de servi~os publicos,

municipio reprimira qualquer forma de abuso do poder economico, principalmente
que visem

a

domina~ao

do mercado,

a

explora~ao

monopollstica

0

as

e ao aumento

abusivo dos lucros.
Art. 131- 0 municipio podera revogar a concessao ou a permissao dos servi~os
que forme executados em desconformidade

com

como daqueles que se revelarem manifestamente

0

contrato ou ato pertinente,

insatisfat6rios

para

0

bem

atendimento

dos usuarios.
Art. 132 - As licita~5es para a concessao ou a permissao de servi~os publicos
deverao ser precedidas de ampla publicidade.
Art. 133 - 0 municipio

podera consorciar-se com outros municipios

para a

realiza~ao de obras ou presta~ao de servi~os publicos de interesse comum.
Art. 134 - Ao munidpio

e facultado

para a presta~ao de servi~os publicos

conveniar com a Uniao ou com

de sua competencia

privativa,

0

Estado

quando

Ihe
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faltarem

recursos tecnicos ou financeiros

para a execuc;:ao de servic;:os em padr6es

adequados ou quando houver interesse mutuo para a celebrac;:aodo convenio.
Paragrafo Unico - Na celebrac;:ao de convenios de que trata este Artigo, devera
o munidpio:
1- Prop~r os pianos de expansao dos servic;:os;
II - Prop~r criterios para a fixac;:aode tarifas;
111- Realizar avaliac;:6esperi6dicas da prestac;:ao dos servic;:os.
Art. 135 - A criac;:aopelo munidpio

de entidades de administrac;:ao indireta para

execuc;:ao de obras ou prestac;:ao de servic;:os publicos,

56 sera permitida

caso a

entidade possa assegurar sua auto sustentac;:ao.

CAPITU LO VIII
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
SEC;AOI
DISPOSIC;OES GERAIS
Art.

136

planejamento,

-

0

Governo

visando promover

Municipal
0

mantera

desenvolvimento

processo

do munidpio,

permanente
0

de

bern estar da

populac;:ao e a melhoria da prestac;:aodos servic;:ospublicos municipais.
Paragrafo Unico -

0 desenvolvimento

do munidpio

tera

p~r objetivo

a

realizac;:ao plena de seu potencial economico e a reduc;:ao das desigualdades socia is no
acesso aos bens e servic;:os,respeitadas as vocac;:6es,as peculiaridades e a cultura local
e preservando
Art.

0

seu patrimonio

137 -

ambiental, natural e construfdo.

0 planejamento

municipal

devera orientar-se

pelos seguintes

prindpios basicos:
1- Democracia e transparencia no acesso as informac;:6es disponfveis;
II - Eficiencia e eficacia na utilizac;:ao dos recursos financeiros,

tecnicos e

humanos disponfveis;
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III -

Complementariedade

e integra~ao

de polfticas,

pianos e programas

setoriais;
IV - Viabilidade

tecnica e economica

das proposi~6es, avaliada a partir do

interesse social da solu~ao dos beneffcios publicos;

v-

Respeito e adequa~ao a realidade local e regional e consonancia com os

pianos e programas estaduais e federais existentes.
Art. 138 - 0 planejamento

das atividades do Governo Municipal obedecera as

diretrizes deste capftulo e sera feito por meio de elabora~ao e manuten~ao atualizada,
entre outros, dos seguintes instrumentos:
I - Plano Diretor;
II - Plano de Governo;
III - Lei de Diretrizes Or~amentarias;
IV - Or~amento Anual;

v-

Plano Plurianual.

Art. 139 - Os instrumentos
anterior,

deverao incorporar

de planejamento

municipal mencionados no Artigo

as proposi~6es constantes dos pianos e programas do

municfpio, dadas as suas implica~6es para

0

desenvolvimento

local.

SEC;AO II
DA COOPERAC;AO DAS ASSOCIAC;OES NO
PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Art.

140 -

0 municfpio

buscara, por todos

coopera~ao das associa~6es representativas
Paragrafo Unico representativa,

Para fins

os meios ao seu alcance, a

no planejamento

deste

Artigo,

municipal.

entende-se

como

associa~ao

qualquer grupo organizado, de fins Ifcitos, que tenha legitimidade

representar seus filiados independentemente

para

de seus objetivos ou natureza jurfdica.
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Art. 141-

A convoca~ao das entidades mencionadas neste capftulo far-se-a por

todos os meios a disposi~ao do Governo Municipal.

CAPITULO IX
DAS POLITICAS MUNICIPAlS

SE~AO I
DA POLITICA DE SAUDE
Art. 142 - A saude e direito

de todos os munfcipes e dever do Poder Publico,

assegurada mediante polfticas sociais e econ6micas que visem a elimina~ao do risco de
doen~as e outros agravos e ao acesso universal e igualitario as a~6es e servi~os para
sua promo~ao, prote~ao e recupera~ao.
Art.

143

-

Para atingir

os objetivos

estabelecidos

no Artigo

anterior,

0

Municfpio promovera por todos os meios ao seu alcance:
I -

Condi~6es

dignas

de trabalho,

saneamento,

moradia,

alimenta~ao,

educa~ao, transporte e lazer.
II - Respeito ao meio ambiente e controle da polui~ao ambiental;
III - Acesso universal e igualitario de todos os habitantes do Municfpio as a~6es
e servi~os

de

promo~ao,

prote~ao

e

recupera~ao

da

saude,

sem

qualquer

discrimina~ao.
Art. 144 - As a~6es de saude sao de relevancia publica, devendo sua execu~ao

ser feita

preferencialmente

atraves

de servi~os publicos

e complementarmente,

atraves de servi~os de terceiros.
Paragrafo Unico -

E vedado

ao municfpio cobrar do usuario pela presta~ao de

servi~os de assistencia de saude mantidos

pelo Poder Publico ou contratados

com

terceiros.
Art. 145 - Sao atribui~6es do Municfpio, no ambito do sistema unico de saude:

1- Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as a~6es e os servi~os de saude;
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II - Planejar, programar

e organizar a rede regionalizada e hierarquizada

do

SUS, em articula~ao com a sua dire~ao estadual;
III - Gerir, executar, controlar e avaliar as a~5es referentes as condi~5es e aos
ambientes de trabalho;
IV - Executar servi~os de:
a) Vigilancia epidemiol6gica;
b) Vigilancia sanitaria;
c) Alimenta~ao e nutri~ao.
V - Planejar e executar a politica de saneamento basico em articula~ao com

0

Estado e a Uniao;
VI - Executar a polftica de insumos e equipamentos

para a saude;

VII - Fiscalizar as agress5es ao meio ambiente que ten ham repercussao sobre a
saude humana e atuar junto

aos 6rgaos estaduais e federais

competentes,

para

controla-Ias;
VIII - Formar cons6rcios intermunicipais

de saude;

IX - Gerir laborat6rios publicos de saude;
X - Avaliar e controlar

a execu~ao de convenios e contratos, celebrados pelo

municfpio, com entidades privadas prestadoras de servi~os de saude;
XI - Autorizar

a instala~ao de servi~os privados de saude e fiscalizar

0

seu

funcionamento.
Art. 146 - As a~5es de saude realizadas no mUniCIpIO integram
regionalizada

e hierarquizada

constituindo

0

uma rede

Sistema Unico de Saude no ambito do

municfpio, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - Comando unico exercido pela Secreta ria Municipal de Saude ou equivalente;
II - Integridade das a~5es de saude;
III - Organiza~ao de distritos sanitarios com aloca~ao de recursos tecnicos e
praticas de saude adequadas a realidade epidemiol6gica

local;
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IV assuntos

Direito

do indivfduo

pertinentes

de obter

a promo~ao,

informa~5es

prote~ao

e esclarecimentos

e recupera~ao

sobre

de sua saude e da

coletividade.
Art. 147 - 0 Prefeito convocara anualmente

0

Conselho Municipal

de Saude

para avaliar a situa~ao do municipio, com ampla participa~ao da sociedade e fixar as
diretrizes gerais da polftica de saude do municipio.
Art. 148 - A lei dispora sobre a organiza~ao, funcionamento

e atribui~5es do

Conselho Municipal de Saude.
Art. 149 - As institui~5es privadas poderao participar

de forma complementar

do Sistema Unico de Saude, mediante contrato de direito publico ou convenio, tendo
preferencia as entidades filantr6picas

e as sem fins lucrativos.

Art. 150 - 0 Sistema Unico de Saude no ambito do municipio

sera financiado

com recursos do Or~amento do Municipio, do Estado, da Uniao e da Seguridade Social,
alE~mde outras fontes.
§ lQ - Os recursos destinados as a~5es e aos servi~os de saude no municipio,
constituirao

0

§ 2Q -

Fundo Municipal de Saude, conforme dispuser a lei.

E vedada

a destina~ao de recursos publicos para auxflios ou subven~5es

as institui~5es privadas com fins lucrativos.
Art.

151

-

0

Poder

Publico

Municipal

aplicara

indispensaveis a saude, a assistencia materno-infantil,
condi~5es de combate eficaz a mortalidade

os recursos

necessarios

de forma a assegurar meios e

materna e infantil.

SEC;AO II
DA POLITICA EDUCACIONAL,

CULTURAL E

DESPORTIVA
Art. 152 - 0 ensino ministrado

nas escolas municipais sera gratuito.

Art. 153 - 0 municipio mantera:
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I - Ensino fundamental,

obrigatorio,

inclusive para os que nao tiverem acesso

na idade propria;
II - Atendimento

educacional

especializado

aos portadores

de deficiencias

ffsicas e menta is;
111- Atendimento

em creche e pre-escola as crian~as de 0 a 6 anos de idade;

IV - Ensino noturno regular, adequado as condi~5es do educando;

V - Atendimento
suplementares

ao educando, no en sino fundamental,

de fornecimento

p~r meio de programas

de material didatico, transporte

escolar, alimenta~ao

e assistencia a saude.

Art. 154 -

0 municIpIo

promovera,

anualmente,

recenseamento

da

as peculiaridades

do

0

popula~ao escolar e fara a chamada dos educandos.

Art. 155 - Os currfculos

escolares serao adequados

municipio e valoriza~ao da sua cultura e seu patrimonio

historico, artfstico, cultural e

ambiental.

Art. 156 - 0 municipio aplicara anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco
por cento) da receita resultante de impostos e das transferencias
e da Uniao na manuten~ao e no desenvolvimento

recebidas do estado

do ensino.

Art. 157 - 0 municipio, no exerclcio de sua competencia:
1- Apoiara as manifesta~5es da cultura local;

II - Protegera, por todos os meios ao seu alcance, obras, objetos, documentos e
imoveis de valor historico, artfstico, cultural e paisagistico.

Art. 158 - 0 municipio fomentara

as praticas desportivas, especial mente nas

escolas a ele pertencente.

Art. 159 -

E

vedada ao municipio

a subven~ao de entidades

desportivas

profissionais.

Art. 160 - 0 municipio devera estabelecer e implantar politicas de educa~ao
para a seguran~a do transito, em articula~ao com

0

Estado.
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Sera criado

Art. 161-

por representantes

0

Conselho de Educa~ao e Cultura do Municipio, formado

do Prefeito,

dos pais de alunos e dos alunos, que tera por

finalidade fiscalizar a qualidade do ensino e as condi~5es das escolas.
Art.

162

0 Municipio

-

estimulara

a cultura,

apoiando

e incentivando

a

produ~ao das manifesta~5es dos diferentes grupos etnicos da sociedade municipal, de
maneira a assegurar a cultura regional e seu folclore.

SEC;AO III
DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Art.

163 -

A a~ao do Municipio

no campo da assistencia social objetivara

promover:
I - A integra~ao do indivfduo ao mercado de trabalho e ao meio social;
II - 0 amparo

a velhice e a crian~a abandonada;

111-A integra~ao das comunidades carentes.
Art.

social,

0

164 -

Na formula~ao

Municipio

buscara

e desenvolvimento

a participa~ao

dos programas de assistencia

das sociedades

representativas

da

comunidade.

SEC;AO IV
DA POLITICA ECONOMICA
Art, 165 - 0 Municipio

promovera

0

seu desenvolvimento

economico agindo

de modo que as atividades economicas realizadas em seu territ6rio
elevar

0

nfvel de vida e

0

contribuam

para

bem estar da popula~ao local, bem como para valorizar

0

trabalho humano.
Paragrafo Unico - Para consecu~ao do objetivo

mencionado

neste Artigo,

municipio atuara de forma exclusiva ou em articula~ao com a Uniao ou com

0

0

Estado.
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Art. 166 - Na promo~ao do desenvolvimento
munidpio

econ6mico em seu territorio,

0

agira, sem prejufzo de outras iniciativas, especial mente quanto:

1- Ao fomento a livre iniciativa;
II - Privilegiar a gera~ao de empregos;
III - A utiliza~ao de tecnologias de uso intensive da mao de obra;
IV - Racionalizar a utiliza~ao de recursos naturais;
V - Prote~ao ao meio ambiente;
VI -

Prote~ao

aos direitos

dos

usuarios

dos

servi!;os

publicos

e dos

consumidores;
VII - Dar tratamento

diferenciado

a pequena produ~ao artesanal ou mercantil,

as microempresas e as pequenas empresas locais;
VIII - Estfmulo ao associativismo, ao cooperativismo
IX - Elimina~ao de entraves burocraticos

e as microempresas;

que possam limitar

0

exerdcio

da

atividade econ6mica;
X - Ao desenvolvimento

de a~5es diretas ou reivindicativas

junto

a outras

esferas de governo, de modo a que sejam entre outras, efetivado:
a) Assistencia tecnica;
b) Credito especializado ou subsidiado;
c)

Estfmulos fiscais e financeiros;

d) Servi~os de suporte informativo
XI - Ao desenvolvimento

ou de mercado.

da propriedade

em todas as suas potencialidades,

a

partir da vocac;ao e da capacidade de usa do solo, levada em conta a prote~ao ao meio
ambiente.
XII - A implanta~ao de cintur5es verdes;
XIII -

Estfmulo

pequenos produtores

a

cria~ao de centrais

rurais, proporcionando

de compras

para abastecimento

pre~os compatfveis

de

com os custos da

produ~ao e garantia da comercializa~ao;
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XIV - Eletrifica~ao rural e irriga~ao;
XV - Imposto progressivo no tempo sobre os im6veis que nao desempenham
sua fun~ao social;
XVI -

Descrimina~ao

de terras

publicas

destinadas

prioritariamente

ao

assentamento da popula~ao de baixa renda;
XVII - Taxa~ao dos terrenos baldios na area urbana.
Art. 167 -

E de

responsabilidade

a realiza~ao de investimento
atrair ou incentivar

0

do municipio, no campo de sua competencia,

para formar e manter a infraestrutura

desenvolvimento

basica capaz de

de atividades produtivas, seja diretamente

ou

mediante delega~ao ao setor privado para esse fim.
Paragrafo Unico - A atua~ao no municipio
para a fixa~ao de contingentes

dar-se-a, inclusive, no meio rural

populacionais, possibilitando-Ihes

produ~ao e gera~ao de renda estabelecendo

acesso aos meios de

a necessaria infraestrutura

destinada a

viabilizar esse prop6sito.
Art. 168 - 0 municipio podera consorciar-se com outras municipalidades
vistas ao desenvolvimento

com

de atividades econ6micas de interesse comum, bern como

integrar-se em programas de desenvolvimento

regional a cargo de outras esferas de

governo.
Art. 169 - 0 municipio

desenvolvera

esfor~os para proteger

0

consumidor

atraves de:
I - Orienta~ao

e gratuidade

de assistencia juridica,

independentemente

da

II - Cria~ao de 6rgaos no ambito da Prefeitura ou da Camara Municipal

para

situa~ao social e econ6mica do reclamante;

defesa do consumidor;
III - Atua~ao coordenada com a Uniao e

0

Estado.

Art. 170 - 0 municipio dispensara tratamento

diferenciado

a microempresa

ea

empresa de pequeno porte, assim definidas em lei municipal.
Art .. 171 - 0 municipio, em carater precario e por prazo limitado, definido em
ate do Prefeito, permitira

as microempresas

se estabelecerem

na residencia de seus
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titulares, desde que nao prejudiquem

as normas ambientais, de seguran~a, de silencio,

de transito e de saude.
Art. 172 - Os portadores

de deficiencia e limita~ao sensorial, assim como as

pessoas idosas, terao prioridade

para exercer

0

comercio ambulante ou eventual no

municipio.

SEC;:AOV
DA POLITICA URBANA
Art. 173 - A poiftica
planejamento

municipal,

sociais da cidade e

0

urbana, a ser formulada

tera por objetivo

no ambito

do processo de

pleno desenvolvimento

0

das fun~5es

bem estar dos seus habitantes, em consonancia com as politicas

socia is e economicas do municipio.
Paragrafo Unico - As fun~5es socia is da cidade dep_endem do acesso de todos
os cidadaos aos bens e servi~os urbanos assegurando-Ihes condi~5es de vida e moradia
compatfveis com

0

estagio de desenvolvimento

do municipio.

Art. 174 - 0 plano diretor aprovado pela Camara Municipal e

0

instrumento

basico da poiftica urbana a ser executada pelo municipio.

12 - 0 plano diretor devera ser elaborado com a participa~ao das entidades

§

representativas

da comunidade diretamente

interessada.

§ 22 - 0 plano diretor definira as areas especiais de interesse social, urbanfstico
ou ambiental,

para as quais sera exigido

aproveitamento

adequado

nos term os

previstos na Constitui~ao Federal.
Art. 175 - Para assegurar as fun~5es sociais da cidade,
devera

utilizar

os instrumentos

urbanfstico existente e

jurfdicos,

a disposi~ao

tributarios,

0

financeiros

Poder Executivo
e de controle

do Municipio.

Paragrafo Unico - Na promo~ao de seus programas de habita~ao popular,
Municipio

devera

competentes

articular-se

e quando

couber,

com

os orgaos

estimular

estaduais,

a iniciativa

regionais

privada

0

e federais

a contribuir

para

aumentar a oferta de moradias adequadas e compativeis com a capacidade economica
da popula~ao.
60

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ (MF) N° 05.277.173/0001-75

Art. 176 - 0 Municipio,

em consonancia com a sua politica urbana e segundo

disposto em seu plano diretor,
destinado

a melhorar

devera promover

programas de saneamento

as condi~5es sanitarias e ambientais

basico

das areas urbanas e os

nfveis de saude da popula~ao.
Paragrafo

I -

Unico - A a~ao do Municipio devera orientar-se

Ampliar

progressivamente

a responsabilidade

para:

local pela presta~ao de

servi~os de saneamento basico;
II popula~ao

executar

programas

de baixa renda,

abastecimento
III -

de saneamento

em areas pobres,

com solu~5es adequadas

atendendo

e de baixo custo para

a
0

de agua e esgoto sanitario;
Executar

programas

de educa~ao

sanitaria

e melhorar

nfvel de

0

participat;ao das comunidades na solu~ao de seus problemas de saneamento.
Art. 177 - 0 municipio

Municipios

devera manter articula~ao permanente

de sua regiao e com

0

a

Estado visando

recursos hfdricos e das bacias hidrogrMicas,

com os demais

racionaliza~ao da utiliza~ao de

respeitadas as diretrizes

estabelecidas

pela Uniao.

SE~AOVI
DA POLITICA DO MEIO AMBIENTE
Art.

cidadaos

0

0 Municipio

178 -

devera atuar no sentido

direito ao meio ambiente

uso comum do povo e essencial
Paragrafo

Unico

-

ecologicamente

a qualidade

Para assegurar

de assegurar a todos os

saudavel e equilibrado,

bem de

de vida.
efetivamente

esse direito,

0

Municipio

devera articular-se com os orgaos estaduais, regionais e federais competentes e ainda,
quando for
relativos

caso com outros municipios objetivando

a prote~ao

Art.

contribuir

0

179 -

a solu~ao de problemas comuns

ambiental.
A politica

para a prote~ao

urbana do Municipio
do meio

ambiente,

e

0

seu plano diretor

deverao

atraves da ado~ao de diretrizes

adequadas de uso e ocupa~ao do solo urbano.
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Art. 180 - Nas licen!;as de parcelamento,
exigira

0

cumprimento

loteamento

e localiza!;ao,

0

Municipio

de legisla!;ao de prote!;ao ambiental emanada da Uniao e do

Estado.
Art. 181 - A Prefeitura Municipal fica autorizada a criar areas de preserva!;ao
ecol6gica no Municipio.
Art. 182 - Nas areas de preserva!;ao permanente,
economicas, permitindo-se

a pesquisa,

0

sao vedadas as atividades

lazer controlado e a educa!;ao ambiental, nao

podendo ser elas transferidas aos particulares sob qualquer tftulo.
Art. 183 -

E expressamente

1- 0 desmatamento

proibido no Municipio:

das cabeceiras de olhos d'agua no raio de um quilometro;

II - Quelmada das chapadas e florestas;
III - Derrubada das palmeiras de baba!;u, arvores frutfferas

nativas e faveiras

nativas;
IV - Retirada das pedras existentes nas cachoeiras ou riachos numa distancia de

200 metros, a partir de seu leito, de ambos os lados.
Art. 184 - 0 Poder Publico Municipal,

para preserva!;ao do meio ambiente,

mantera mecanismos de controle e fiscaliza!;ao do uso de produtos agrot6xicos, dos
reslduos

industria is lan!;ados

nos c6rregos

e rios,

localizados

no territ6rio

do

Municipio, e de usa do solo rural no interesse do combate a erosao e na defesa de sua
conserva!;ao.
Art. 185 - 0 Municipio assegurara a participa!;ao das entidades representativas
da comunidade no planejamento
amplo

e na fiscaliza!;ao de protec;ao ambiental, garantindo

acesso dos interessados

as informa!;oes

sobre

as fontes

0

de polui!;ao

e

nao pod era ser inferior

a

degrada!;ao ambiental ao seu dispor.

TITULO V
DISPOSI~6ES FINAlS E TRANSITORIAS
Art. 186 - A remunera!;ao

do Prefeito Municipal

remunera!;ao paga a servidor do Municipio, na data de sua fixa!;ao.
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Art. 187 - Os recursos correspondentes
a Camara Municipal,
entregues ate

os creditos

suplementares

e especiais, ser-Ihe-ao

dia 20 (vinte) de cada mes, na forma que dispuser a lei complementar

0

a que se refere

inclusive

as dotac;:6es orc;:amentarias destinadas

0

Artigo 165 inciso 92 da Constituic;:ao Federal.

Art. 188 - Nos 10 (dez) primeiros anos da Promulgac;:ao da Constituic;:ao Federal,
o Municipio desenvolvera esforc;:os,com a mobilizac;:ao de todos os setores organizados
da sociedade e com a aplicac;:aode pelo menDs 40% (quarenta por cento) dos recursos
a que se refere
universalizar

0

0

Artigo 212 da Constituic;:ao Federal, para eliminar

ensino

fundamental,

disposic;:6esconstitucionais

como

determina

0

Artigo

0

analfabetismo
60 do ate

e
das

transit6rias.

Art. 189 - Sera criado

Conselho de Defesa e Promoc;:ao da Crianc;:a e do

0

Adolescente, e dele participam como membros:
1- Prefeito Municipal;
II - Vice-Prefeito;
111- Presidente da Camara;
IV - Juiz de Direito da Comarca;
V - Promotor de Justic;:a;
VI- Cinco membros da comunidade.
Paragrafo

Unico

-

os membros

da comunidade

serao

indicados

pelas

associac;:6esexistentes no Municipio.
Art. 190 - Fica criado

0

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher,

que tera a .seguinte composic;:ao:
I - Urn representante
il - Urn representante

do Poder Executivo;
do Poder Legislativo;

111- Cinco representantes

da comunidade.

Art. 191 - lei complementar

dispora sobre a criac;:aode animais na Zona Rural

do Municipio.

63

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ (MF) N° 05.277.173/0001-75

Art. 193 - 0 Municipio mandara imprimir esta Lei Organica para distribui<;:ao
nas escolas e entidades representativas

da comunidade, gratuitamente,

de modo que

se fa<;:aa mais ampla divulga<;:aode seu conteudo.

Art. 194 - Esta Lei Organica, aprovada pela Constituinte Municipal, sera por ela
promulgada

e entrara em vigor na data de sua publica<;:ao, revogadas as disposi<;:6es

em contra rio.
Promulgada no dia 05 de abril de 1990
Constituintes Municipais

01- Alexandre Morais dos Santos - Presidente
02 - Francisco Pereira Lima - Relator
03 - Vinfcius de Sa Reis - Secreta rio

04 - Alexandre Camapum Neto
05 - Divaldo Gomes Ferreira
06 - Jose Alves da Silva
07 - Jose Benigno dos Santos
08 - Jose Martins da Cunha
09 - Jose Pereira de Brito

10- Melqufades Borges de Sousa
11- Narciso Ladeira Lima
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