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Dispoe sobre a LEI ORGANICA do
Municipio de Pastos Bons, Estado
do Maranhao
e da outras
providencias. (Publicada na Dioria O[icial do
Estado do Maranhao, Edi~aa do dia 25
Novembra de 1990, Anexo XlV, nQ204).

de

TITULO I
DISPOSI~OES PRELIMINARES

Art. 12 - 0 Municipio de Pastos Bons, pessoa jurfdica de direito publico interno,
e unidade territorial
Federativa

que integra a organiza~ao politico-administrativa

do Brasil, dotada

de autonomia

politica,

da Republica

administrativa,

financeira

e

legislativa nos termos assegurados pelo Constitui~ao da Republica, pela Constitui~ao
do Estado do Maranhao, e por esta Lei Organica.
Art. 22 - 0 territ6rio

do municipio

podera ser dividido em distritos, criados,

organizados e suprimidos por Lei Municipal, observada a Legisla~ao Federal, Estadual,
e a consulta plebiscita ria.
Art. 32 - 0 Municipio de Pastos Bons integra a divisao administrativa

do Estado

do Maranhao.
Art. 42 - A sede do municipio

da-Ihe

0

nome e tem a categoria de cidade,

enquanto a sede do distrito tem a categoria de vila.
Art. 52 - Constituem

bens do municipio

todas as coisas m6veis e im6veis,

direitos e a~6es que a qualquer titulo Ihe perten~am.
Paragrafo Unico - 0 municipio

tem direito

a

participa~ao

no resultado

da

explora~ao de petr61eo ou gas natural, de recursos hidricos para fins de gera~ao de
energia eletrica e de outros recursos minerais de seu territ6rio.
Art.

62 - Sao simbolos

representativos

do municipio,

0

Brasao, a Bandeira

e

0

Hino

de sua cultura e hist6ria.

Art. 72 - 0 uso de bens do municipio

pro terceiros podera ocorrer mediante

autoriza~ao da Camara Municipal, e desde que atendido

0

interesse publico.
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Art. 82 - Qualquer construc;:ao no perfmetro

urbano da cidade dependera de

previa autorizac;:ao da Prefeitura.

TITULO II
DA COMPETENCIA

MUNICIPAL

Art. 92 - Compete ao munidpio de Pastos Bons:
1- Legislar sobre assuntos de interesse local;
II - Suplementar a Legislac;:aoFederal e Estadual no que couber;
III - Instituir e arrecadar os tributos de sua competencia,
suas rendas, sem prejufzo da obrigatoriedade

bem como aplicar as

de prestar contas e publicar balancetes

nos prazos fixados em Lei;
IV - Criar, organizar e suprimir

distritos,

observado

0

disposto na Legislac;:ao

Federal e Estadual;
V - Instituir a guarda municipal destinada

a

protec;:ao de seus bens, servic;:ose

instalac;:5es, conforme dispuser a Lei;
VI -

Organizar

e prestar,

diretamente

ou sob regime

de concessao ou

permissao, entre outros, os seguintes servic;:os:
a) Transporte coletivo urbano e intramunicipal,
b) Abastecimento
c)

que tera carater essencial;

de agua e esgoto sanitario;

Mercados, feiras e matadouros locais;

d) Cemiterios e servic;:osfunerarios;
e) lIuminac;:ao publica;
f)

Limpeza publica, coleta domiciliar e destinac;:ao final do lixo.
VII - Manter,

com a cooperac;:ao tecnica e financeira

da Uniao e do Estado,

programas de educac;:aopre-escolar e ensino fundamental;
VIII - Prestar, com cooperac;:ao tecnica e financeira
servic;:osde atendimento

da Uniao e do Estado,

a saude da populac;:ao;
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IX -

Promover

a prote~ao

ao patrimonio

hist6rico,

cultural,

turistico

e

paisagistico local, observada a Legisla~ao e a a~ao fiscalizadora federal e estadual;
X - Promover a cultura e a recrea~ao;
XI -

Fomentar

a produ~ao

agropecuaria

e demais atividades

economicas,

inclusive a artesanal;
XII - Preservar as florestas, a fauna e a flora;
XIII - Realizar servi~os de assistencia social, diretamente

ou p~r meio de

institui~6es privadas, conforme criterio e condi~6es fixadas em lei municipal;
XIV - Realizar programas de apoio as praticas desportivas;
XV - Realizar programas de alfabetiza~ao;
XVI - Realizar atividades de defesa civil, inclusive a de combate a incendios e
preven~ao de acidentes naturais em coordena~ao com a Uniao e
XVII - Promover, no que couber, adequado ordenamento
planejamento

Estado;

0

territorial,

mediante

de usc, do parcelamento e da ocupa~ao do solo urbano;

XVIII- Elaborar e executar

0

plano diretor;

XIX - Executar obras de:
a) Abertura, pavimenta~ao e conserva~ao de vias;
b) Drenagem pluvial;
c) Constru~ao e conserva~ao de estradas, parques, jardins e hortos florestais;
d) Constru~ao e conserva~ao de estradas vicinais;
e) Edifica~ao e conserva~ao de predios publicos municipais.
XX - Fixar:
a) Tarifas dos servi~os publicos, inclusive servi~os de taxis;
b) Horario de funcionamento

dos estabelecimentos

industriais, comerciais e de

servic;os.
XXI - Sinalizar as vias publicas, urbanas e rurais;
XXII - Regulamentar a utiliza~ao de vias e logradouros publicos;
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XXIII - Conceder licem;a para:
a) Localiza~ao, instala~ao e funcionamento

de estabelecimentos

industriais,

comerciais e de servi~os;
b) A fixa~ao de cartazes, anuncios, letreiros, faixas, emblem as e utiliza~ao de
alto-falantes para fins de publicidade e propaganda;
c)

Exercicio de comercio eventual ou ambulante;

d) Realiza~ao de jogos, espet,3culos e divertimentos

publicos, observadas as

prescri~5es legais;
e) Presta~ao dos servi~os de taxis.

Art. 10 - Alem das competencias
atuara em coopera~ao com a Uniao e
enumeradas

previstas no Artigo anterior,

0

no Artigo 23 da Constitui~ao

Estado para

0

0

municipio

exercicio das competencias

Federal e no Artigo 147 da Constitui~ao

Estadual, desde que as condi~5es sejam de interesse do municipio.

TITULO III
DO GOVERNO MUNICIPAL
CAPITULO

1

DOS PODERES MUNICIPAlS

Art. 11 - 0 Governo Municipal

e constituido

pelos poderes Legislativo e

Executivo, independentes e harmonicos entre si.
Paragrafo

Unico -

E vedado

aos poderes municipais a delega~ao reciproca de

atribui~5es, salvo nos casos previstos nesta Lei Organica.

CAPITULO II
DO PODER LEGISLATIVO

SE~AO I
DA CAMARA MUNICIPAL
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Art. 12 - 0 Poder Legislativo
vereadores,

e

exercido pela Camara Municipal, composta de

eleitos para cada legislatura

entre cidadaos maiores de 18 anos, no

exerdcio dos direitos politicos, pelo voto direto e secreto.
Paragrafo Unico - Cada legislatura tera a durac;:aode 04 (quatro) anos.

Art. 13 - 0 Numero de vereadores sera fixado de acordo com

0

previsto no Art.

152 da Constituic;:ao do Estado.

Art. 14 - A Camara Municipal

de Pastos Bons tera

0

mlnimo

de 08 (oito)

sess6es mensa is.

Art. 15 - Salvo disposic;:ao em contra rio desta Lei Organica, as deliberac;:6es da
Camara Municipal e de suas comiss6es serao tomadas por maioria de votos, presente
a maio ria absoluta de seus membros.

SE~AO II
DA POSSE
Art. 16 - A Camara Municipal reunir-se-a em sessao preparatoria a partir de lQ
(primeiro) de janeiro do primeiro ana da legislatura, para a posse de seus membros.
§ 12 - Sob a presidencia do vereador que mais recentemente

tenha exercido

0

cargo de presidente ou na hipotese de inexistir tal situac;:ao, do mais votado entre os
presentes,

os vereadores

presidente prestar
"Prometo

0

prestarao

compromisso

e tomarao

posse, cabendo

ao

seguinte compromisso:

cumprir

a Constituic;:ao Federal, a Constituic;:ao Estadual e a Lei

Organica Municipal, observar as leis, desempenhar
trabalhar pelo progresso do Munidpio
§ 22 - Prestado

0

mandato que me foi confiado e

e bern estar do seu povo".

do compromisso

pelo

Presidente,

0

Secreta rio que for

designado para esse fim, fara a chamada nominal de cada vereador que declarara:
"ASSIM 0 PROMETO".
§3

2 -

0 vereador que nao tomar posse na sessao prevista neste Artigo devera

faze-Io no prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Camara Municipal.
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§ 42 - No ato de posse, os vereadores deverao desincompatibilizar-se
declara~ao de seus bens, repetida,
transcritas

em livro pr6prio,

quando no termino

resumidas

e fazer

do mandato, sendo ambas

em ata e divulgadas

para conhecimento

publico.

SEC;AO III
DAS ATRIBUIC;OES DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 17 - Cabe a Camara Municipal, com a san~ao do Prefeito, legislar sobre as
materias de competencia do municipio, especialmente no que se refere ao seguinte:
I - Assunto de interesse local, inclusive suplementando
Estadual, notadamente
a)

A

a Legisla~ao Federal e

no que diz respeito:

saude, a assistencia

publica

e a prote~ao

e garantia

das pessoas

portadoras de deficiencias;
b)

A prote~ao

de documentos, obras e outros bens de valor hist6rico, artfstico

e cultural, como os monumentos,

as paisagens naturais notaveis e os sftios

arqueol6gicos do Municipio;
c)

Impedir a invasao, destrui~ao e descaracteriza~ao de obras de arte e outros
bens de valor hist6rico, artfstico e cultural do municipio;

e)

A
A

f)

Ao incentivo a industria e ao comercio;

g)

A cria~ao

d)

abertura de meios de acesso a cultura, a educa~ao e a ciencia;
prote~ao ao meio ambiente e ao combate a polui~ao;
de distritos industria is;

h) Ao fomento

da produ~ao agropecuaria

e a organiza~ao do abastecimento

alimentar;
i)

A

promo~ao

de programas

de constru~ao

de moradias,

melhorando

as

condi~5es habitacionais e de saneamento basico;
j)

Ao combate

as causas da pobreza

e aos fatores

de marginaliza~ao,

promovendo a integra~ao social dos setores desfavorecidos;
k) Ao registro,

ao acompanhamento

e a fiscaliza~ao

das concess5es de

pesquisas e explora~ao dos recursos hfdricos e minerais em seu territ6rio;
I)

Ao estabelecimento

e a implanta~ao

da politica

de educa~ao para

0

transito;
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m) A cooperac;:ao com a Uniao e
desenvolvimento
complementar

0

Estado, tendo em vista

e do bern estar, atendidas

0

equillbrio

do

as normas fixadas em lei

federal;

n) Ao usa e ao armazenamento

dos agrot6xicos, seus componentes e afins;

0) As poifticas publicas do munidpio.
II - Tributos

municipais,

bern como autorizar

isenc;:5es e anistias fiscais e a

remissao de dlvidas;
III - Orc;:amento anual, plano plurianual e diretrizes orc;:amentarias, bern como
autorizar a abertura de creditos suplementares e especiais;
IV - Obtenc;:ao e concessao de emprestimos

e operac;:5es de credito, bern como

sobre a forma e os meios de pagamentos;
V - Concessao de auxflio e subvenc;:5es;
VI - Concessao e permissao de servic;:ospublicos;
VII - Concessao de direito real de uso de bens municipais;
VIII - Alienac;:ao e concessao de bens im6veis;
IX - Aquisic;:aode bens im6veis, quando se tratar de doac;:ao;
X - Criac;:ao, organizac;:ao e supressao de distritos,

observada

a Legislac;:ao

Estadual;
XI - Criac;:ao, alterac;:ao e extinc;:ao de cargos, empregos e func;:6es publicas e
fixac;:aoda respectiva remunerac;:ao;
XII - Plano diretor;
XIII- Alterac;:ao da denominac;:ao de predios, vias e logradouros publicos;
XIV - Guarda municipal destinada a proteger bens, servic;:os e instalac;:6es do
munidpio;
XV - Ordenamento,

parcelamento,

usa e ocupac;:aodo solo urbano;

XVI - Organizac;:aoe prestac;:ao de servic;:ospublicos.
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a

Art. 18 - Compete

Camara Municipal,

privativamente,

entre

outras,

as

seguintes atribui~6es:
I - Eleger sua mesa diretora, bem como destituf-Ia na forma desta Lei Organica
e do seu Regimento Interno;
II - Elaborar
III observando-se

0

seu Regimento Interno;

Fixar a remunera~ao
0

do

Prefeito,

Vice-Prefeito

e dos vereadores,

disposto no § V do Artigo 29 da Constitui~ao Federal e

0

estabelecido

nesta Lei Organica;
IV competente,

Exercer, com

0

auxflio

a fiscaliza~ao financeira,

do Tribunal

de Contas ou orgao

or~amentaria,

operacional,

estadual

patrimonial

do

municfpio;
V - Julgar as contas anuais do municfpio e apreciar relatorio sobre a execu~ao
dos pianos de Governo;
VI - Sustar os atos normativos
regulamentar

do Poder Executivo que exorbitem

ou dos limites de delega~ao legislativa;

VII - Dispor sobre sua organiza~ao, funcionamento,
extin~ao

do poder

de cargos, empregos

cria~ao, transforma~ao

e fun~6es de seus servi~os e fixar

ou

a respectiva

remunera~ao;
VIII - Autorizar

0

Prefeito a se ausentar do municfpio,

quando a ausencia

exceder a 15 (quinze) dias;
IX - Mudar temporariamente

a sua sede;

X - Fiscalizar e controlar, diretamente,

os atos do Poder Executivo, inclufdos os

da administra~ao indireta e fundacional;
XI apresentadas

Proceder

a

a tomada

Camara Municipal

de contas
dentro

do Prefeito

Municipal,

quando

nao

do prazo de 60 (sessenta) dias, apos a

abertura da sessao legislativa;
XII - Processar e julgar os vereadores, na forma desta Lei Organica;
XIII - Representar ao Procurador Geral da Justi~a, mediante aprova~ao de dois
ter~os de seus membros, contra

0

Prefeito,

0

Vice-Prefeito e Secretarios Municipais ou
9
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ocupantes

de

cargos

da

mesma

natureza,

pela

pratica

de

crimes

contra

a

Administra~ao Publica que tiver conhecimento;
XIV - Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito,
afasta-Ios definitivamente

conhecer de sua renuncia e

do cargo, nos termos previstos em lei;

XV - Conceder licen~a ao Prefeito,

ao Vice-Prefeito

e aos Vereadores

para

afastamento do cargo;
XVI - Criar comiss6es especiais de inqueritos sobre fatos determinados
incluam na competencia

da Camara Municipal,

sempre que

0

que se

requerer a maioria de

seus membros;
XVII - Convocar os Secretarios Municipais ou ocupantes de cargos da mesma
natureza para prestar informa~6es sobre materia de sua competencia;

a

XVIII - Solicitar informa~6es ao Prefeito Municipal sobre assuntos referentes
administra~ao;
XIX - Autorizar referenda e convocar plebiscito;

XX - Decidir sobre a perda de mandato de Vereador, por voto secreto e maioria
absoluta, nas hip6teses previstas nesta Lei Organica;
XXI - Conceder titulo

honorffico

a pessoas que ten ham reconhecidamente

prestado servi~os ao municipio, mediante decreta legislativo aprovado pela maioria de
dois ter~os de seus membros;
XXII - Explora~ao industrial
ficando

0

de qualquer

substancia

de natureza

autorizado obrigado a recuperar a paisagem degradada e

0

mineral,

meio ambiente,

de acordo com a solu~ao tecnica exigida pelo 6rgao competente.
§ lQ -

E

fixado em 30 (trinta) dias, prorrogavel

solicitado e devidamente justificado,

0

por igual periodo, desde que

prazo para que os responsaveis pelos 6rgaos da

Administrac;:ao Direta e Indireta do Municipio

prestem as informa~6es e encaminhem

os documentos requisitados pela Camara Municipal na forma desta Lei Organica.
§

2!! -

0 nao atendimento

no praZO estipulado no paragrafo anterior faculta ao

Presidente da Camara solicitar, na conformidade

da legislac;:aovigente, a intervenc;:ao

do Poder Judiciario para fazer cumprir a legisla~ao.
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SE~AO IV
DO EXAME PUBLICO DAS CONTAS MUNICIPAlS
Art.
(sessenta)

19 - As contas
dias,

funcionamento
§

a partir

do municfpio
de 15 (quinze)

da Camara Municipal,

duas copias

§ 32

so podera

a disposic;ao

a disposic;ao

de abril

dos cidadaos

de cada

exercfcio,

durante

60

no horario

de

em local de facil acesso publico.

12 - A Consulta as contas municipais

§ 22 - A Consulta

podera

ser feita por qualquer

ser feita no recinto

cidadao.

da Camara e havera pelo menDs

do publico.

- A reclamac;ao

1- Ter a identificac;ao
11- Ser apresentada
III - Conter elementos

apresentada

devera:

e a qualificac;ao
em quatro

do reclamante;

vias no protocolo

da Camara;

e provas nas quais se fundamenta

§ 42 - As vias da reclamac;ao
seguinte

ficarao

apresentada

0 reclamante.

no protocolo

da Camara

terao

a

destinac;ao:
I - A primeira

ou orgao equivalente,
II - A segunda

via devera
mediante

ser encaminhada

pela Camara

ao Tribunal

de Contas

offcio;

via devera

ser anexada

as contas

a disposic;ao

do publico

pelo

prazo que restar ao exame e apreciac;ao;
III - A terceira
pelo servidor

se constituira

que a receber

IV - A quarta

em recibo

e devera

ser autenticada

no protocolo;

via sera arquivada

§ 52 - A anexac;ao

do reclamante

da segunda

na Camara Municipal.
via,

de que trata

0 inciso

devera

ser feita

imediatamente.

SE~AOV
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DA REMUNERA<;AO

DOS AGENTES POLITICOS

Art. 20 - A remunerac;:ao do Prefeito, do Vice-Prefeito

e dos Vereadores sera

fixada pel a Camara Municipal no ultimo ana da legislatura, ate trinta dias antes das
eleic;:5es municipais, vigorando

para a legislatura seguinte, observado

0

disposto na

Constituic;:ao Federal.
Art. 21 - A remunerac;:ao do Prefeito, do Vice-Prefeito

fixada

determinando-se

0

valor

em moeda

corrente

e dos Vereadores sera

no pars, vedada

qualquer

vinculac;:ao.
§ 1!! - A remunerac;:ao de que trata este Artigo sera atualizada pelo rndice de

inflac;:ao, com

periodicidade

estabelecida

no decreta

legislativo

e na resoluc;:ao

fixadora.
§ 2!! - A remunerac;:ao do Prefeito

sera composta de subsidios e verbas de

representac;:ao.
§ 3!! - A verba de representac;:ao do Vice-Prefeito

fixada para

0

nao pod era exceder a que for

Prefeito Municipal.

§ 4!! - A remunerac;:ao dos Vereadores

sera dividida

em parte fixa e parte

variavel, vedados acrescimos a qualquer titulo.
§ 5!! - A remunerac;:ao dos Vereadores

tera como limite

maximo

0

valor

percebido como remunerac;:ao pelo Prefeito Municipal.
§ 6!! - Podera ser prevista remunerac;:ao para as sess5es extraordinarias,
que observado

0

desde

limite fixado no inciso anterior.

§ 7!! - No caso da nao fixac;:ao da remunerac;:ao do Prefeito, do Vice-Prefeito

e

dos Vereadores, prevalecera a remunerac;:ao do mes de dezembro do ultimo ana da
legislatura, sendo este valor atualizado moneta ria mente pelo rndice oficial.
Art.

22 -

A Lei fixara criterios

de indenizac;:ao de despesas de viagens do

Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.

Paragrafo Unico - A indenizac;:ao de que trata este Artigo, nao sera considerada
como remunerac;:ao.
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SEC;AO VI
DA ELEIC;AO DA MESA

Art. 23 - Imediatamente,
presidencia

do Vereador

presidente,

ou nao hip6tese

presentes

e, havendo

componentes

que

apos a posse, os vereadores
mais

recentemente

de inexistir

maioria

absoluta

tenha

reunir-se-ao
0

cargo

de

tal situa~ao, do mais votado

entre

os

da Camara, elegerao

os

dos membros

da Mesa, que ficarao automaticamente

exercido

sob a

empossados.

§ lQ - 0 mandato da Mesa sera de 02 (dois) anos, vedada a recondu~ao para
mesmo cargo na elei~ao imediatamente

subsequente.

§ 2Q - Na hipotese de nao haver numero suficiente para a elei~ao da Mesa,
Vereador

que mais recentemente

hip6tese de inexistir tal situa~ao

tenha
0

0

exercido

0

cargo de Presidente,

0

ou na

mais votado entre os presentes permanecera

na

Presidencia e convocara sess5es diarias, ate que seja eleita a Mesa.
§

3Q

-

A elei~ao para renova~ao da Mesa realizar-se-a obrigatoriamente

na

ultima sessao legislativa, empossando-se os leitos em lQ (primeiro) de janeiro.
§ 4Q - Cabera ao Regimento

Interno

da Camara Municipal

composi~ao da Mesa Diretora e subsidiariamente,
§ SQ - Qualquer
maioria

absoluta

componente

dos membros

sobre sua elei~ao.

da Mesa podera ser destitufdo

da Camara Municipal,

ineficiente no desempenho das suas atribui~5es, devendo
sobre

0

dispor sobre a

pelo voto da

quando faltoso,
0

omisso ou

Regimento Interno dispor

processo de destitui~ao e sobre a substitui~ao do membro destitufdo.

SEC;AO VII
DAS ATRIBUIC;OES DA MESA

Art. 24 - Compete

a

Mesa da Camara Municipal,

alem de outras atribui~5es

estipuladas no Regimento Interno:
I - Enviar ao Prefeito Municipal,

ate

0

primeiro

dia de mar~o, as contas do

exerdcio anterior;
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II -

Prop~r ao plena rio projetos

de resoluc;ao que criem, transformem

e

extingam cargos, empregos ou func;oes da Camara Municipal, bern como a fixac;ao da
respectiva remunerac;ao, observadas as determinac;oes legais;
III - Declarar a perda de mandato de Vereador, de oflcio ou por provocac;ao de
qualquer dos membros da Camara, nos casos previstos nos incisos I a VIII do Artigo 38
desta Lei Organica, assegurada ampla defesa, nos termos do Regimento Interno;
IV - Elaborar e encaminhar ao Prefeito, ate
pelo plenario,
proposta

a proposta

0

dia 31 de agosto, apos aprovac;ao

parcial de orc;amento da Camara, para ser inclufda na

geral do Municfpio,

prevalecendo,

na hipotese

da nao aprovac;ao pelo

plenckio, a proposta elaborada pela Mesa.
Paragrafo Unico - A Mesa decidira sempre por maioria de seus membros.

SE<;AO VIII
DAS SESSOES
Art. 2S - A sessao legislativa anual desenvolve-se de 15 (quinze) de fevereiro a
30 (trinta)

e de 12 (primeiro)

de junho

independentemente

de convocac;ao.

§ 1~ - As reunioes
transferidas

para

de agosto a 15 (quinze) de dezembro,

0

marcadas para as datas estabelecidas

primeiro

dia uti! subsequente

quando

no caput serao

recafrem em sabados,

domingos ou feriados.
§ 2~ - A Camara Municipal

reunir-se-a em sessoes ordinarias, extraordinarias,

solenes e secretas, conforme dispuser
acordo com

0

0

seu Regimento Interno, e as remunerara

de

estabelecido nesta Lei Organica e na legislac;ao especffica.

Art. 26 - As sessoes da Camara Municipal deverao ser realizadas em recinto
destinado

ao seu funcionamento,

considerando-se

nulas as que se realizarem fora

dele.
§ 1~ - Comprovada a impossibilidade

de acesso aquele recinto, ou outra causa

que impec;a a sua utilizac;ao, poderao ser realizadas sessoes em outro local, por decisao
do Presidente da Camara, comunicada aos demais membros.
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§ 22 - As sess5es solenes poderao ser realizadas fora do recinto da Camara.

§ 32

-

As sess5es da Camara serao publicas, salvo delibera~ao em contra rio,

tomada pela maioria absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo relevante de
preserva~ao de decoro parlamentar.

Art. 27 - As sess5es somente poderao ser abertas pelo Presidente da Camara
ou por outro

membro

da Mesa, com a presen~a mfnima

de urn ter~o de seus

membros.
Paragrafo Unico - Considerar-se-a presenta
livro ou folhas de presen~a ate

0

a sessao 0 Vereador

que assinar

0

infcio da ordem do dia e participar das vota~5es.

Art. 28 - A convoca~ao extraordinaria

da Camara Municipal dar-se-a:

1- Pelo Prefeito Municipal, quando este a entender necessaria;
II - Pelo Presidente da Camara;
III - A requerimento

da maioria absoluta dos membros da Camara.

Paragrafo Unico - Na sessao legislativa extraordinaria,

a Camara Municipal

deliberara somente sobre a materia para a qual foi convocada.

SE~AOIX

DAS COMISSOES
Art. 29 - A Camara Municipal

tera comissoes

permanentes

e especiais;

constitufdas na forma e com as atribui~5es definidas no Regimento Interno ou no ate
de que resultar sua cria~ao.
§.12 - Em cada comissao sera assegurada, tanto quanto possivel, representa~ao
proporcional

dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Camara.

§ 22 - As comissoes, em razao da materia de sua competencia cabe:
I - Discutir e votar projeto
Interno,

a competencia

de lei que dispensar, na forma

do Plenario,

salvo se houver

do Regimento

recursos de urn ter~o dos

membros da Camara;
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II - Realizar audiencias publicas com entidades da sociedade civil;
III -

Convocar Secretarios

Municipais

ou ocupantes

de cargos da mesma

natureza para prestar informa~5es sobre assuntos inerentes as suas atribui~5es;
IV - Receber peti~5es, reclama~5es, representa~5es

ou queixas de qualquer

pessoa contra atos ou omiss5es das autoridades ou entidades publicas;
V - Solicitar depoimento

de qualquer autoridade ou cidadao;

VI - Apreciar programas de obras e pianos e sobre eles emitir parecer;
VII - Acompanhar

junto

a Prefeitura

Municipal

a elabora~ao

da Proposta

Or~amentaria, bern como sua posterior execu~ao.
Art.

30 -

As comiss5es

especiais

de inquerito,

que terao

poderes

de

investiga~ao proprios das autoridades judiciais, alem de outros previstos no Regimento
Interno, serao criadas pela Camara mediante aprova~ao da maioria de seus membros,
para a apura~ao de fato determinado
o

caso,

encaminhadas

responsabilidade

ao

e por prazo certo, sendo suas conclus5es, se for

Ministerio

Publico,

para

que

este

promova

a

civil ou criminal dos infratores.

Art. 31- Qualquer entidade da sociedade civil podera solicitar ao Presidente da
Camara que Ihe permita

emitir

conceitos

ou opini5es, junto

as comiss5es, sobre

projetos que nelas se encontrem para estudo.
Paragrafo Unico - 0 Presidente da Camara enviara
respectiva comissao, a quem cabera deferir ou indeferir
for

0

caso, dia e hora para

0

pronunciamento

0

0

pedido ao Presidente da

requerimento,

indicando, se

e seu tempo de dura~ao.

SEC;AO X
DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Art. 32 - Compete

ao Presidente

da Camara, alem de outras atribui~5es

estipuladas no Regimento Interno:
1- Representar a Camara Municipal;
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II - Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos

da

Camara;
III - Interpretar

e fazer cumprir

0

Regimento Interno;

IV - Promulgar as resolUl;5es e os decretos legislativos, bern como as leis que
receberem

san~ao tacita e as cujo veto tenha sido rejeitado

pelo Plena rio e nao

tenham side promulgadas pelo Prefeito Municipal;
V - fazer publicar os atos da Mesa, bern como as resolu~5es, os decretos
legislativos e as leis por ele promulgadas;
VI - Declarar extinto

0

mandato do Prefeito, Vice-Prefeito

e dos Vereadores,

nos casos previstos em lei;
VII - Apresentar

ao Plenario

0

balan~o relativo aos recursos recebidos e as

despesas realizadas;
VIII - Requisitar

0

numerario destinado as despesas da Camara;

IX - Exercer, em substitui~ao,

a chefia do Executivo Municipal,

nos casos

previstos em lei;
X -

Designar comiss5es

especiais nos term os regimentais,

observadas

as

indica~5es partidarias;
XI - Mandar prestar informa~5es

por escrito e expedir certid5es

requeridas

para a defesa de direitos e esclarecimento de situa~5es;
XII - Realizar audiencias

publicas com entidades

da sociedade civil e com

membros da comunidade;
XIII - Administrar

os servi~os da Camara Municipal,

fazendo lavrar os atos

pertinentes a essa area de gestao.
Art. 33 - 0 Presidente da Camara, ou quem

0

substituir, somente manifestara

0

seu voto nas seguintes hipoteses:
I - Na elei~ao da Mesa Diretora;
II - Quando a materia exigir, para sua aprova~ao,

0

voto favoravel

de dois

ter~os ou da maioria absoluta dos membros da Camara;
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III - Quando oearrer empate em qualquer vota~ao no Plena rio.

SE~AO XI
DO VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 34 - Ao Vice-presidente da Camara compete, alE~mdas atribui~5es contidas
no Regimento Interno, as seguintes:
I - Substituir

0

Presidente da Camara em suas faltas, ausencias, impedimentos

ou licen~as;
II - Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente,
legislativos sempre que

0

as resolu~5es e os decretos

Presidente, ainda que se ache em exerdcio, deixar de faze-Io

no prazo estabelecido;
III - Promulgar

e fazer publicar, obrigatoriamente,

as leis, quando

0

Prefeito

Municipal eo Presidente da Camara, sucessivamente, tenham deixado de faze-Io, sob
pena de perda do mandato de membro da Mesa.

SE~AO XII
DO SECRETARIO DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 35 - Ao secreta rio compete, alem das atribui~5es contidas no Regimento
Interno, as seguintes:
1- Redigir a ata das sess5es secretas e das reuni5es da Mesa;
II - Acompanhar
proceder

e supervisionar

a reda~ao das atas das demais sess5es e

a sua leitura;

III - Fazer a chamada dos vereadores;
IV -

Registrar em livro pr6prio,

os precedentes

firmados

na aplica~ao do

Regimento Interno;
V - Fazer a inscri~ao dos oradores na pauta dos trabalhos;
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VI - Substituir os demais membros da Mesa, quando necessario.

SEC;AO XIII
DOS VEREADORES
SUBSEC;AO I
DISPOSIC;OES GERAIS
Art. 36 - as Vereadores gozam de inviolabilidade

por suas opini6es, palavras e

votos no exerdcio do mandato na circunscri~ao do munidpio.
Art. 37 - as Vereadores nao serao obrigados a testemunhar
sobre informa~6es

perante a Camara,

recebidas ou prestadas em razao do exerdcio do mandato, nem

sobre as que Ihe confiaram ou deles receberam informa~6es.
Art. 38 Regimento

E incompativel

Interno,

0

com

0

decoro parlamentar alE~mdos casas definidos no

abuse das prerrogativas

asseguradas aos vereadores

ou a

percep~ao, por estes, de vantagens indevidas.

SUBSEC;AO II
DAS INCOMPATIBILIDADES
Art. 39 - as vereadores nao poderao:
1- Desde a expedi~ao do diploma:
a) Firmar ou manter contrato
publicas,

sociedades

de

com

0

Munidpio,

economia

mista,

suas autarquias,

empresas

funda~6es

empresas

ou

concessionarias de servi~os publicos municipais, salvo quando

0

contrato

obedecer as clausulas uniformes;
b)

Aceitar ou exercer cargo, fun~ao ou emprego remunerado,
que sejam demissiveis

"ad nutum",

nas entidades

inclusive os de

constantes

da alinea

anterior.
11- Desde a posse:
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a) Ser proprietarios,

control adores ou diretores

favor decorrente

de contrato

celebrado com

de empresas que gozem de
0

Munidpio

ou nela exercer

func;ao remunerada;
b) Ocupar

cargo ou func;ao de que sejam demissiveis

entidades

referidas

na alfnea do inciso I, salvo

0

"ad nutum"

nas

cargo de Secreta rio

Municipal ou equivalente;
c)

Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a que se
refere a alinea a do inciso I;

d) Ser titulares de mais de um cargo ou mandato publico eletivo.
Art. 40 - Perdera
I - Que infringir

0

mandato

0

Vereador:

qualquer das proibic;5es estabelecidas no Artigo anterior;

II - Cujo procedimento

for declarado incompativel com

0

decoro parlamentar;

III - Que deixar de comparecer, em cada sessao legislativa,

a terc;a

parte das

sess5es ordinarias da Camara, salvo em caso de licenc;a ou de missao oficial autorizada
pela Camara;
IV - Que perder ou tiver suspensos os direitos politicos;
V - Quando

0

decretar a Justic;a Federal, nos casos previstos na Constituic;ao

Federal;
VI - Que sofrer condenac;ao criminal em sentenc;a transitada em julgado;
VII - Que deixar de residir no munidpio;
VIII - Que deixar de tomar

posse sem motivo justificado,

dentro

do prazo

estabelecido nesta Lei Organica.
§

lQ - Extinguem-se

0

mandato,

e assim sera declarado pelo Presidente da

Camara, quando oearrer falecimento ou renuncia por escrito do Vereador.
§ 2Q - Nos casos dos incisos I, II, VI e VII deste Artigo, a perda do mandato sera
decidida pela Camara, por voto escrito e a maioria absoluta, mediante provocac;ao da
Mesa ou de Partido Politico representado na Camara, assegurada ampla defesa.
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§

3!! -

Nos casos dos incisos III, IV, V e VIII, a perda do mandato sera declarada

pel a Mesa da Camara, de offcio ou mediante provocac;:ao de qualquer Vereador ou de
Partido Politico representado na Camara, assegurada ampla defesa.

SUBSEC;AO III
DO VEREADOR SERVIDOR PUBLICO

Art. 41- 0 exerdcio de vereanc;:a por servidor publico se dara de acordo com as
determinac;:oes da Constituic;ao Federal.

Paragrafo Unico - 0 vereador ocupante de cargo, emprego ou func;:ao publica

e inamovivel

municipal

de offcio pelo tempo de durac;:aode seu mandato.

SUBSEC;AO IV
DAS LlCENC;AS

Art. 42 - 0 vereador podera licenciar-se:
1- Por motivo de saude, devidamente comprovado;
II - Para tratar de interesse particular, desde que

0

periodo de licenc;:anao seja

superior a 120 (cento e vinte) dias por sessaa legislativa.
§

1!! -

Nos casos dos incisos I e II, nao podera reassumir antes que tenha se

tenha esgotado

0

prazo da licenc;:ado Vereador.

§ 2!! - Para fins de remunerac;:ao, considerar-se-a como em exerdcio,

0

Vereador

licenciado nos tern as do inciso I.
§ 3!! - 0 Vereador

sera considerado

investido no cargo de Secreta rio Municipal ou equivalente

automaticamente

Iicenciado podendo optar pela remunerac;:ao de

vereanc;:a.
§ 42 - 0 afastamento
do Munidpio,

para

0

desempenho de missoes temporarias

nao sera considerado

como

Iicenc;:a, fazendo

0

do interesse

Vereador

jus

a

remunerac;:ao estabelecida.
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SUBSE~AO V
DA CONVOCA~AO DOS SUPLENTES
Art. 43 - No caso de vaga, licen~a ou investidura
Municipal

ou equivalente,

no cargo de Secreta rio

far-se-a a convoca~ao do suplente

pelo Presidente

da

Camara.
§

lQ - 0 suplente convocado devera tomar posse dentro do prazo de 15

(quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Camara, sob pena de ser considerado
renunciante.
§ 2Q - Ocorrendo
comunicara

0

vaga e nao havendo suplente,

Presidente

da Camara

fato, dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal Regional Eleitoral.

§ 3Q - Enquanto a vaga a que se refere
calcular-se-a

0

0

0

paragrafo anterior nao for preenchida,

qu6rum em fun~ao dos vereadores remanescentes.

SE~AOXIV
DO PROCESSO LEGISLATIVO
SUBSE~AO I
DISPOSI~OESGERAIS
Art. 44 - 0 processo legislativo municipal compreende a elabora~ao de:
1- Emendas

a Lei Organica

Municipal;

II - Leis complementares;
III - Leis ordinarias;

IV - Leis delegadas;
V - Medidas provis6rias;
VI - Decretos legislativos;
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VII - Resolu~5es.

SUBSEC;AO II
DAS EMENDAS

A

LEI MUNICIPAL

Art. 45 - A Lei Organica pod era ser emendada mediante proposta:
I - De urn ter~o, no mlnimo, dos membros da Camara;
II - Do Prefeito Municipal.
§

a

12 - A proposta de emenda

Lei Organica Municipal sera discutida e votada

em dois turnos de discursao e vota~ao, considerando-se aprovada quando obtiver, em
ambos, dois ter~os dos votos dos membros da Camara.
§ 22 - A emenda

Camara com

0

a

Lei Organica Municipal

sera promulgada

pela Mesa da

respectivo numero de ordem.

SUBSEC;AO III
DAS LEIS
Art. 46 - A iniciativa das leis complementares

e ordinarias

cabe a qualquer

Vereador, comissao da Camara, ao Prefeito Municipal e aos cidadaos, na forma enos
casos previstos nesta Lei Organica.
Art.

47 -

Sao de iniciativa

privativa

do Prefeito

Municipal,

as leis que

disponham sobre:
I - Cria~ao de Cargos, fun~5es ou empregos publicos na administra~ao direta e
autarquica do munidpio,

ou aumento de sua remunera~ao;

II - Organiza~ao administrativa,

materia tributaria

e or~amentaria e de servi~os

publicos;
III - Or~amento anual, diretrizes or~amentarias e plano plurianual;
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IV - Servidores publicos do Municipio,

seu regime juridico,

provimento

de

cargos, estabilidade e aposentadoria;
V - Cria~ao, estrutura~ao e atribui~5es das secretarias municipais e 6rgaos da
Administra~ao Publica Municipal;
Art. 48 - A iniciativa

popular

sera exercida

pela apresenta~ao

a Camara

Municipal, de projeto de lei subscrito por no minima 5% (cinco por cento) dos eleitores
inscritos no Municipio,

contendo

assunto de interesse especifico do Municipio,

da

cidade ou de bairros.
§ 12 - A proposta

recebimento

pela

popular

Camara

devera

Municipal,

ser articulada,

a identifica~ao

exigindo-se

dos assinantes,

para seu
mediante

indica~ao do numero respectivo do titulo eleitoral, bem como a certidao expedida pelo
6rgao eleitoral

competente,

contendo

informa~ao

do numero total de eleitores do

bairro, cidade ou municipio.
§ 22 - A tramita~ao

dos projetos

de lei de iniciativa

popular obedecera

as

normas relativas ao processo legislativo.
§ 32 - Cabera ao Regimento

modo pelo qual os projetos

Interno da Camara assegurar e dispor sobre

de iniciativa

popular serao defendidos

na tribuna

0

da

Camara.
Art. 49 - Sao objetos de leis ordinarias as seguintes materias:
1- C6digo Tributario

Municipal;

II - C6digo de Obras ou de Edifica~5es;
111- C6digo de Posturas;

IV - C6digo de Zoneamento;
V - C6digo de Parcelamento do Solo;
VI - Plano Diretor;
VII - Regime Juridico dos Servidores.
Paragrafo Unico - As leis ordinarias

exigem

para sua aprova~ao

0

voto

favoravel da maioria absoluta dos membros da Camara.
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Art. 50 - As leis delegadas serao elaboradas,

pelo Prefeito

Municipal,

que

a delega~ao a Camara Municipal.

devera solicitar

§ 12 - Nao serao objeto

Camara Municipal

de delega~ao os atos de competencia

e a legisla~ao sobre pianos plurianuais,

or~amentos

privativa da
e diretrizes

or~amentarias.
§ 22 - A delega~ao ao Prefeito Municipal tera a forma de decreto legislativo da

Camara Municipal, que especificara seu conteudo e os termos de seu exercfcio.
§ 32
Camara, esta

-

Se
0

0

decreta legislativo determinar

a aprecia~ao da lei delegada pela

fara em vota~ao unica, vedada qualquer emenda.

Art. 51 - 0 Prefeito Municipal, em caso de calamidade publica podera adotar
medida

proviso ria, com for~a de lei, para a abertura

devendo submete-Ia de imediato
convocada extraordinariamente

a Camara

de credito

extraordinario,

Municipal, que, estando em recesso, sera

para se reunir no prazo de 05 (cinco) dias.

Paragrafo Unico - A medida proviso ria perdera a eficacia, desde a edi~ao, se
nao for convertida

em lei no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua publica~ao,

devendo a Camara Municipal disciplinar as rela~5es jurfdicas dela decorrente.
Art. 52 - Nao sera admitido aumento de despesa prevista:
I - Nos projetos de iniciativa popular e nos de iniciativa exclusiva do Prefeito
Municipal, ressalvados, neste caso, os projetos de leis or~amentarias;
II - Nos projetos sobre organiza~ao dos servi~os administrativos

da Camara

Municipal.
Art. 53 - 0 Prefeito Municipal

podera solicitar urgencia para aprova~ao de

projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverao ser apreciados no
prazo de 30 (trinta) dias.
§ 12 - Decorrido,

projeto

sem delibera~ao,

sera obrigatoriamente

vota~ao, sobrestando-se

0

prazo fixado no caput deste Artigo,

inclufdo na ordem

do dia para que se ultime

0

sua

a delibera~ao sobre qualquer outra materia, exceto medida

provisoria, veto e leis or~amentarias.
§ 22 - 0 prazo referido neste Artigo nao corre no perfodo de recesso da Camara

e nem se aplica aos projetos de codifica~ao.
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Art. 54 - 0 Projeto de Lei aprovado pela Camara sera, no prazo de 10 (dez) dias
uteis,

enviado

pelo seu Presidente

ao Prefeito

Municipal

que, concordando,

0

sancionara no prazo de 15 (quinze) dias uteis;
§ 1!! - Decorrido

0

prazo de 15 (quinze) dias uteis,

0

silencio do Prefeito

Municipal importara em san~ao.
§ 2!! - Se 0 Prefeito

inconstitucional

Municipal

considerar

0

Projeto, no todo ou em parte,

ou contra rio ao interesse publico, veta-Io-a total ou parcialmente,

prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data do recebimento,

no

e comunicara, dentro

de 48 (quarenta e oito) horas ao Presidente da Camara os motivos do veto.
§

3!! -

0 veto parcial somente abrangera texto integral de artigo, de paragrafo,

de inciso, ou de alfnea.
§ 4!! - 0 veto sera apreciado

recebimento,

no prazo de 15 (quinze) dias contados do seu

com parecer ou sem ele, em unica discursao e somente sera rejeitado

pela maioria absoluta dos vereadores, mediante vota~ao secreta.
§ 5!! - Esgotado sem delibera~ao 0 prazo previsto no paragrafo anterior, 0 veto

sera colocado na ordem do dia da sessao imediata, sobrestadas as demais proposi~5es
ate sua vota~ao final, exceto medida proviso ria.
§ 6!! - Se 0 veto for rejeitado, 0 projeto sera enviado ao Prefeito Municipal, em

48 (quarenta e oito) horas, para promulga~ao.
§ 7!! - Se 0 Prefeito Municipal nao promulgar a lei nos prazos previstos, e ainda

no caso de san~ao tacita,

0

Presidente da Camara a promulgara, e, se este nao

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabera ao Vice-Presidente

0

fizer

obrigatoriamente

faze-Io.
§ 8!! - A manuten~ao

do veto nao restaura materia suprimida ou modificada

pela Camara.

Art. 55 - A materia constante de projeto de lei rejeitado somente podera
constituir objeto de novo projeto, na mesma sessao legislativa, mediante proposta da
maioria absoluta dos membros da Camara.
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Art.

56 -

administrativa

A resolu~ao

destina-se

a regular

da Camara de sua competencia

qualquer

materias

exclusiva, nao dependendo

polfticode san~ao

do Prefeito Municipal.
Art. 57 - 0 decreta legislativo destina-se a regular materia de competencia
exclusiva da Camara que produza seus efeitos externos nao dependendo de san~ao ou
veto do Prefeito Municipal.
Art. 58 - 0 processo legislativo das resolu~6es e dos decretos legislativos se
dara conforme
couber,

0

determinado

no Regimento

Interno

da Camara, observado

no que

disposto nesta Lei Organica.

Art. 59 - 0 cidadao que

0

desejar podera usar da palavra durante primeira

discursao dos projetos de lei, para opinar sobre eles, desde que se inscreva em lista
especial na Secretaria da Camara, antes de iniciada a sessao.
§ 1Q - Ao se inscrever,

0

falara, nao Ihe sendo permitido

cidadao devera fazer referencia a materia sobre a qual
abordar temas que nao tenham side expressamente

men cion ados na inscri~ao.
§ 2Q Cabera ao Presidente da Camara fixar

0

numero de cidadaos que podera

fazer uso da palavra em cada sessao.
§

3Q

-

0 Regimento Interno da Camara estabelecera as condi~6es e requisitos

para uso da palavra pelos cidadaos.

CAPITULO III
DO PODER EXECUTIVO
SE~AO I
DO PODER MUNICIPAL
Art. 60 - 0 Poder Executivo e exercido pelo Prefeito, com fun~6es pollticas,
executivas e administrativas.
Art. 61- 0 Prefeito Municipal e

0

Vice-Prefeito serao eleitos simultaneamente,

para cada legislatura, por elei~ao direta, em sufragio universal secreto.
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Art. 62 - 0 Prefeito
(primeiro)

de janeiro

Municipal

e

0

Vice-Prefeito

a

do ana subsequente

tomarao

posse no dia lQ

elei~ao, em sessao solene da Camara

Municipal ou, se esta nao estiver reunida, perante a autoridade judicia ria competente,
ocasiao, em que prestarao

0

seguinte compromisso:

"Prometo cumprir a Constitui~ao Federal, a Constitui~ao Estadual e a Lei
Organica Municipal, observada as leis, promover
exercer

0

0

bem geral dos municipes e

cargo sob inspira~ao da democracia, da legitimidade e da legalidade".

§ lQ - Se ate

0

dia 10 (dez) de janeiro

0

Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo

de for~a maior devidamente comprovado e aceito pela Camara Municipal, nao tiverem
assumido

0

cargo, este sera declarado vago.

§ 2Q - Enquanto nao ocorrer a posse do Prefeito, assumira
Prefeito, e, na falta ou impedimento
§ 3Q

-

deste,

0

No ate de posse e ao termino

0

cargo

0

Vice-

Presidente da Camara Municipal.
do mandato,

0

Prefeito e

0

Vice-Prefeito

faraD declara~ao de bens, a qual sera transcrita em livro proprio, resumidas em atas e
divulgadas para conhecimento

publico.

§ 4Q - 0 Vice-Prefeito, alem de outras atribui~5es que Ihe foram conferidas pela
legisla~ao local, auxiliara
especiais,

0

0

Prefeito

sempre que por ele convocado

substituira nos casos de licen~a e

Art. 63 - Em caso de impedimento

0

para miss5es

sucedera no caso de vacancia do cargo.

do Prefeito e do Vice-Prefeito,

dos respectivos cargos, sera chamado ao exercfcio do cargo de Prefeito

ou vacancia
0

Presidente

da Camara Municipal.
Paragrafo Unico - A recusa do Presidente da Camara em assumir a Prefeitura,
implicara em perda do mandato que ocupa na Mesa Diretora.

SE~AO 1\

DAS PROIBI~OES
Art. 64 - 0 Prefeito e

0

Vice-Prefeito

nao poderao, desde a posse sob pena de

perda do mandato:
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I - Firmar ou manter
empresas

publicas,

concessionarias

contrato

sociedades

de

com

0

municipio

economia

mistas,

ou com suas autarquias,
funda<;:6es ou

de servi<;:o publico municipal, salvo quando

0

contrato

empresas
obedecer a

clausulas uniformes;
II - Aceitar ou exercer cargo, fun<;:ao ou emprego remunerado,
que seja demisslveis

"ad nutum",

ressalvada a posse em virtude

inclusive os de

na Administra<;:ao Publica direta

ou indireta,

de concurso publico, aplicando-se, nesta hipotese,

0

disposto no Artigo 38 da Constitui<;:ao Federal;
III - Ser titular de mais de um mandato eletivo;
IV -

Patrocinar

causas em que seja interessada

qualquer

das entidades

mencionadas no inciso I deste Artigo;
V - Ser proprietario,
decorrente

de

contrato

controlador
celebrado

ou diretor

com

0

de empresa que goze de favor

municipio

ou

nela

exercer

fun<;:ao

remunerada;
VI - Fixar residencia fora do municipio.

SE<;AO III
DAS LlDERN<;AS

Art. 65 - 0 Prefeito nao pod era ausentar-se do municipio
Camara Municipal,

sem licen<;:a da

sob pena de perda de mandato, salvo por perfodo inferior

a 15

(quinze) dias.

Art. 66 - 0 Prefeito pod era licenciar-se quando impossibilitado

de exercer

0

cargo, por motivo de doen<;:adevidamente comprovada.
Paragrafo Unice - No caso deste Artigo e ausencia em missao oficial,
licenciado fara jus

0

Prefeito

a remunera<;:ao integral.

SE<;AO IV
DAS ATRIBUI<;OES DO PREFEITO
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Art. 67 - Compete privativamente
1- Representar

0

ao Prefeito:

munidpio em jufzo e fora dele;

II - Exercer a direc;ao superior da Administrac;ao Publica Municipal;
III - Iniciar

0

processo legislativo, na forma enos

casos previstos nesta Lei

Organica;
IV - Sancionar, promulgar

e fazer publicar as leis aprovadas pela Camara e

expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execuc;ao;
V - Vetar projeto de lei total ou parcialmente;
VI - Enviar a Camara Municipal

0

plano plurianual, as diretrizes orc;amentarias e

o orc;amento anual do munidpio;
VII - Editar medida provisoria, na forma desta Lei Organica;
VIII -

Dispor sobre

a organizac;ao e

0

funcionamento

da administrac;ao

municipal, na forma da lei;
IX - Remeter mensagem e plano de governo a Camara Municipal por ocasiao da
abertura

da sessao legislativa,

expondo

a situac;ao do munidpio

e solicitando

as

providencias que julgar necessarias;

xmunidpio

Prestar anualmente

a Camara Municipal,

dentro do prazo legal, as contas do

referentes ao exerdcio anterior.

XI - Prover e extinguir cargos, os empregos e as func;6es publicas municipais, na
forma da lei;
XII - Decretar, nos termos legais, desapropriac;ao por necessidade publica ou
por interesse social;
XIII - Celebrar convenios com entidades publicas ou privadas para a realizac;ao
de objetivos de interesse do munidpio;
XIV - Prestar
podendo

0

a

Camara, dentro de 30 (trinta) dias, as informac;6es solicitadas,

prazo ser prorrogado,

a pedido, pela complexibilidade

da materia ou pela

dificuldade de obtenc;ao dos dados solicitados;
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xv -

Publicar, ate 30 (trinta)

dias apos

0

encerramento

de cada semestre,

relatorio resumido da execu~ao or~amentaria;
XVI - Entregar a camara municipal no prazo legal, os recursos correspondentes
as suas dota~6es or~amentarias;
XVII - Solicitar

0

auxflio das for~as policiais para garantir

0

cumprimento

de

seus atos, bern como fazer uso da guarda municipal na forma de lei;
XVIII - Decretar calamidade publica quando ocorrerem fatos que justifique;
XIX - Convocar extraordinariamente

a camara;

XX - Fixar as tarifas dos servi~os publicos concedidos e permitidos,
daqueles explorados

pelo proprio

municipio,

conforme

criterios

bern como

estabelecidos

na

legisla~ao municipal;
XXI - Requerer a autoridade

competente

a prisao administrativa

de servidor

publico municipal omisso ou remisso na presta~ao de contas dos dinheiros publicos;
XXII - Dar denomina~ao a proprios municipais e logradouros publicos;
XXIII - Superintender
e a aplica~ao da receita,
disponibilidades

a arrecada~ao dos tributos e pre~os, bern como a guarda
autorizando

as despesas e os pagamentos,

dentro

das

or~amentarias ou dos criterios autorizados pela camara;

XXIV - Aplicar as multas previstas na legisla~ao enos
releva-Ias quando for

0

convenios bern como

caso;

XXV - Realizar audiencias publicas com entidades da sociedade civil e com
membros da comunidade;
XXVI - Resolver sobre os requerimentos,

as reclama~6es ou as representa~5es

que Ihe forem dirigidas;
§

lQ - 0 prefeito municipal podera delegar as atribui~6es previstas nos incisos

XIII, XXIII, XXIV e XXVI deste artigo.
§ 2Q - 0 prefeito

municipal podera, a qualquer momento,

segundo seu unico

criterio, avocar a si, a competencia delegada.
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SEC;AOV
DA TRANSIC;AO ADMINISTRATIVA
Art. 68 - Ate 30 (trinta) dias antes das eleic;:6es municipais,

0

prefeito devera

preparar, para entrega ao sucessor e para publicac;:ao imediata, relatorio da situac;:ao
da Administrac;:ao Municipal que contera, entre outras, informac;:6es atualizadas sobre:
1- Dfvidas do municipio, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos,
inclusive das dfvidas a longo prazo e encargos decorrentes de operac;:6es de creditos,
informando

sobre a capacidade da Administrac;:ao Municipal

realizar operac;:6es de

credito de qualquer natureza;
II - Medidas

necessarias

a

regularizac;:ao das contas municipais

tribunal de contas da uniao ou orgao equivalente, se for

0

perante

0

caso;

III - Prestac;:ao de contas de convenios celebrados com organismos da uniao e
do estado, bem como dos recebimentos de subvenc;:6esou auxflios;
IV - Situac;:aodos Contratos com concessionarias e permissionarias de servic;:os
publicos;
V formalizados,

Estado dos contratos
informando

0

de obras e servic;:os em execuc;:ao ou apenas

que foi realizado e pago e

0

que ha por executar e pagar,

com os prazos respectivos;
VI - Transferencias
mandamento

a serem recebidas da uniao e do estado, por forc;:a de

constitucional

ou de convenios;

VII - Projetos de iniciativa do poder executivo em curso na camara municipal,
para permitir

que a nova administrac;:ao decida quanto a conveniencia

prosseguimento,

de Ihes dar

acelerar seu andamento ou retira-Ios;

VIII - Situac;:ao dos servidores municipais, seu custo, quantidade

e orgaos em

que estao lotados e em exerdcio;
Art. 69 -

E

vedado

ao Prefeito

Municipal

assumir,

por qualquer

compromissos financeiros para execuc;:aode programas ou projetos apos

0

forma,

termino do

seu mandato, nao previsto na legislac;:aoorc;:amentaria.
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