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Art. 15 - Esta Lei Organica. aprovada e assinada pelos integrantes da CSmara
Municipal, serd promuigada pela Mesa e entrard em vigor na data de sua
piomulga9&, tevogadas as disposifdes em contidrio.

Chorrocbd - Bahia, 08 de Junho de 2009 -Vereador Antonio Josd de
Carvalho Lima, Vereador Antonio SeitSo de Oliveira, Vereador Marcos
Vinicius Pereira Jeried, Vereador Eusdbio Aiaujo Santos, Vereador Josuel
Barbosa Silva, Vereador Luiz Alberto de Menezes, Vereador Oscar Aradjo
Costa Neto, Vereador Pascoal de Abneida Lima Tdcio, Vereador Silvandy
CostaAlves.

PREAMBULO

N6s Vereadores de Cborrocbd, investidos no pleno exercicio do
Podcr Legislativo OrgSnico dcste municipio, com as atribuigdes previstas no
artigo 11, do Ato das Disposifdes Constltucionais Transitdrias, no artigo 29
da ConstituifSo da Repdblica Federativa do Brasil, e no artigo 18, inciso 1, da
ConstituifSo do Estado da Babia, em nome do povo e sob a prote93o de Deus,
revogando a Lei Orginica anterior, 66/90, promuigada em 17/03/1990, apds
revisada pela ComissSo, que passou a ter nova reda^o, promulgamos a
seguinte Lei Organica.

Antonio Josd de Carvalbo Lima

Presidente

Silvandy Costa Alves
Vice-Presidente

Josuci Barbosa da Siiva

1** Secretdrio

Marcos Vinicius Pereira Jericd

2** Secretdrio

Antonio SertSo de Oliveira

Eusdbio Aradjo Santos
Lniz Alberto de Menezes

Pascoal Almeida Lima Tercius

Oscar Aradjo Costa Neto
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Tlmpi

DA PRCANIZACAO MUNICIPAL

CAPlTULOl

DOS PRlNCiPlOS FUNDAMENTAiS

Art. 1° - 0 Municfpio de Chonoch6, em uniSo tndissoliivel ao Estado da
Bahia e A RepOblica Federativa do Brasil, constituido em esfera do govemo
local, dentro do Estado Democrdtico de Direito objetiva, na sua area
territorial e competencial, o seu desenvolvimento, com a construe3o de uma
sociedade Hwe, justa e soliddria, flindamentada da autonomia, na cidadania,
na dignidade da pessoa huraana, nos valores socials do trabalho, na livie
iniciativa e no pluralismo politico.

§ l°-Todo poderemanadopovoqueoexerce por meiodeseusrepresehtanies
eleitos ou diretamente, nos termos da Constltui^So Federal, da Constitui^ao
Estadual e desta Lei Oigdnica.

§2^-0 Municfpio de Chorrochd foi emancipado em 12/09/1954, portanto,
tern como data oficial comemorativa da EmancipafSo Politica o dia dia 12 de
setembro, que serfi feriado em todo territdrio do municfpio.

Art 2* - Constituem objetivos fundamentals do municfpio de Chorrocho e de
seus represcntantes:

I - Assegurar a constru9ao de uma sociedade livtc,j usta e sol iddria;

II - Garantir o desenvolvimento local e regional;

III - Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional;

Art. 9° - 0 Poder POblico Municipal instalaxd salas de aulas para atender a
demanda de ensino fundamental no Municfpio, podendo, para tanto, avaliar
as necessidadesde cada localidade mediarite recenseamento dos educandos.

Art 10 - O Poder PCtblicoestimulaid:

1 - a cria92o de Casa de Cultura e de Biblioteca Publica;

II- a forma93o deumabandademi^caanexaaumaescolade musica
na sedcdo Municfpio;

III - a forma^do de grupos foIcI6ricos e de teatro.

Art. 11 - Atd a entrada em vigor da Lei Complementar Federal, o projeto do
piano plurianual, para vigencia ate o final do mandato em curso do Prefeito e
0 projeto de lei or9amentaria anual, serSo encaminhados d Cdmara atd quatro
meses antes do encerramento do exercfcio financeiro e devolvido para san99o
atd o encerramento da SessSo Legislativa.

Art 12-0 Executivo Municipal, encaminhara 9 Qmara Municipal os
projetos de leis complementares estabelecendo o Cddigo Tribut^o de
Municfpio. o Cddigo de Obras, o Piano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, o Cddigo de Postura e o Regime Juridico Unico dos Servidores
Municipals.

Art. 13 - Apds seis meses de promulga9So desta Lei deverSo ser
legulamentados os Conselhos Mimicipais nela criados.

Art. 14-0 Prefeito Municipal e os membros da CSmara de Vereadores
prestarSo o compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Organica do
Municfpio. no ato e na data de sua promulga9ao.
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tento sido admitidos na fomia do art. 37, da Conslitui9ao Federal, sSo
considerados estdveis no servi9o pdblico.

Art 5 - Atd a promulga9ao da lei complementar referida no artlgo 141 desta
L« Oiganica, d vedado ao Munlcfpio despender naais do que 65% (sessenta e
cinco por cento) do valor da receita corrente, limite esle a ser alcan9ado no
mdximo, era cinco anos, a razSo de 1/5 (um quinto) por ano, a partir da
prorau]ga93o desta Lei Orgdnica.

^ 6® - Para agilizar os atendimentos raddicos de emetgdncia, o Municfpio
•  in^ara equipamentos de rddio-comunica9ao ou de telefonia nos postos

medicos nirais, era arabulSncias e no Posto Central, nasede do Municfpio.

Art. 7® - O Municfpio dcvera instalar e raanter postos de saude nos locais
urbraos e rurais cuja densidade demogrdfica detennina sua necessidade,
mediantelei.

§ 1° - Para assegurar atendimento raddico permanente, o Municfpio lotard
au.xiuares de enfermagem para a presta9ao de servi9os nos postos de saude
nirais e determinard a frwjulncia semanal de expedientes mddicos.

§ ̂ auxiliares de enfermagem destacados para a zona rural deverSo
residirnas localidadcsquesediarera os respectivos postos de saude.

Art. 8" - O Poder Wblico Municipal promoveid gestdes no sentido de
implantar postos policiais e telefones publicos ou postos telefonicos, nas
localidades onde vicrem a scr necessdrios.

Pardgrafo Onico - Os telefones publicos, ou postos telefBnicos, deverSo ser
localizados adequadamenie de modo a pemiitirsua utili2a9ao inlteinipia.

IV - Erradicar a pobieza e a marginaliza9ao, reduzir as desigualdades
sociais na area urbana e zona rural;

V - promover o bera de todos, sera preconceito de origem, ra9a, sexo,
cor, idade e quaisqueroutras formas de discrimina9ao.

CAPtTULQ II

PA ORGANiZACAO POLtTiro Anit/iiNisTRATiVA

Art 3° - O Municfpio de Cho^h6, com sede na cidade que Ihe da o nome,
com autonomia polftica administrativa e flnanceira, pertence ao povo do
Municfpio, que o exerce atraves de representantes eleitos, ou diretamente e
rege-se por esta Lei Oigdnica. *

Art. 4® - O Govemo Municipal e constitufdo pelo Poder Legislative e pelo
Poder executivo, independentes e harmonicos entre si.

§ 1°-Opovoexerceopoderdiretamente:

I ~~ pelo sufrdgio universal e pelo veto direto e secreto;

W ~ pela iniciativa decidaddos, atravds de projeto de lei;

ni - pelo plebiscite e pelo referendo, provocados por iniciativa do
Poder Legislativo, do Poder executivo, dos partidos polfticos ou dos
cidaddos;

IV - pelo acesso aos documentos pilblicos, na forma da Lei;

V — pela fiscalizafdo dos atos e decisdes e da presta93o de services
publicos municipais, na formada lei;
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VI - pela paiticipapSo em audiSncias publicas promovidas pelo
Lgislativo ou executivo, na fbnna da lei;

VII - 0 regimento Imemo da cfimata Municipal assegurari
tramitafSoescialparaas proposituras elencadas nos incises II e III deste
pardgrafo.

Art. 5° • SSo simbolos de municlpio, a Dandeira, o Hino e o Bras3o,
representative de suacultura e hlstdria

Art 6°- Incluem-se entre os bens do Municfpio os imdveis, per natureza ou
acessSo fisica, e os imdveis que atualmente sejam do seu dominio, ou a ele
pertenfam, bem assim os que Ihe vierem a set atribuidos por lei e os que Ihe
incorpoiarem ao seu patrimdnio potatojuridico perfeito.

Pardgrafo Unico - A lei de que trata este artigo estabelecerd medidas para
coibir a urbanizafSo irregular, deflnindo as responsabilidades do Poder
Publico e dos seus agentes proprietdrios, envolvidos pora93o e oiniss3o.

Art. 204 - Compete ao Municipio, de acordo com as diretrizes de
desenvolvimento urbano, a criafdo e regu!amenta(3o de zonas industriais,
mediante lei, obedecidos os critdrios estabelecidos pelo Estado e respeitadas
as normas relacionadas ao uso e ocupa^So do solo e ao meio ambiente.

Pardgrafo t^nlco - As dreas rurais nSo podetdo ser utilizadas para fins
industriais, excetuando aquelas definidas no Piano Diretor e pela Lei de
Zoneamento.

Art. 205 - Cabe d Camara Municipal, mnediante aprovafdo por maioria
absoluta de seus membros, dccidir sobre matdria ndo deliberada na presente
Lei Oiganica.

CAPlTVM) m

DA PIVISAO ADMINISTRATIVA DO MUNICjPIO

Art. 7° - O municipio compOe-se de distrito e suas circunscri^des urbanas em
cidade com seus bairros, vilas e povoados.
§!''-£ facultada a descenti^izafdo administrativa com a cria^So nos
distritos e bainos, de sub sede da Prefeitura, na forma da lei de Iniciativa do
Poder Executivo.

§ 2** • Fica obrigado o mtmicipio colocar marcos em forma de pirdmide, com
01 (um) metro de cum|mmento, nos limites com outros Estados e municipios.

Art. 8° - A cria^o. oiganiza93o, siq)Tess3o ou fusSo de distritos depende de
lei, ap6s consultar plebiscitaria as populafOes diietameme interessadas,
observada a legisla9ao estadual especifica e o atendimento aos requisites
estabelecidos no Art. 9° desta Lei Oigdnica.

DA? pigPQglCOUg CERAtS R TBAWglTPWA^

Art. 1" - O Municipio nSo poderd dar nome de pessoas vivas a bens,
logradouros e servi^os publicos de qualquer natureza.

Art. 2° • Os tiuilos de cidadania ser3o outorgadas mediante Resolu^^o da
CStnara de Vereadores, votada em dois tumos e aprovada por 2/3 (dois ter^os)
dos seus membros.

Art. 3° - Os cemitdrios, no Municipio, terSo sempre cardter secular e serdo
adminlstrados pela autoridade municipal, sendo permitido a todas as
confissdes religiosas praticar neles os seus ritos.

Art. 4° - Os servidores da administra9do municipal, exceto os ocupantes de
cargos, fun9des e empregos de confian9a ou em comiss3o e os que a lei
declara de livre exonera9ao, em exercicio na data da promulga9ao da
Constitui93o Federal ha pelo menos cinco anos continuados e que n9o
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IV - instnimentafSo, incluindo:

a) instrumento legal do Piano Direlor,

b) programas relati vos ds atividades-fim;

c) programas relatives hs atividadcs-raeio;

d) programas dependentes da cooperafSo de outias entidades publicas;

■ de outras entidades associativas ou
representativas dacomunidade.

Art 201 - A delimitate da zona urbana sera definida pot lei, ebservade o
cstabelecido no Piano Diretor.

Art 202 - Cabera ao Municipio, mediante lei especifica para a drea inclufda
no Plane Diretor. exigir, nos termos da Lei FederaLqo proprietdrio do solo
urbane n3o edificado, subutilizado ou itSo utilizade, que ptomova sen
adequado aproveitamento, sob pena, sucessiVamente. de:

I - parcelamento ou ediflca(3o compulsdries;

II - impostos sebie a propriedade predial e territorial uibana progressives
no tempo;

III • desapropriato com pagamento mediante titulo da divida pOblica de
emissSo previamente aprovado pelo Senado Federal, com prazo de resgate
de ate 10 (dez) anos, em parcelas anuais, iguais e sucessi\'as. assegurados
0 valor real da indenizaf So e os juros legais.

Art 203 - Lei complementar estabelecerd, em conformidade com as
diretrizes do Piano Diretor e com as leis federais e estaduais, normas sobre
zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupato do solo, indices
urbanisticos, proteto ambiental e demais limita^Oes administrativas
pertinentes.

Parigrafo Onico • O distrito poder ser criado mediante flmto de dois ou
mais distritos, aplicando-se, neste case as normas estaduais e municipais
cabiveisrelativa3criaf3o e a supressSo.

A rt 9" • S3o requesitos para a criato de distrito:

I  - populato eleitoral e airecadato nSo inferiores a quinta parte
exigida para a criafSo de municipio;

II - existencia, na povoaQSo sede, de pelo menos cinquenta moradias,
Escola POblica, Posto de Saude e Posto Policial.

Pardgrafo Cnlco - Comprova-se o atendimento as exigencies, enun^radas
neste artigo mediante:

a) Declarato emitida pela iundato Institute Brasileiro de Geografia e
Estatistica de estimativa de popula^;

b) Certidto emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certiOcando o
numerodeeleitores;

c) Certid2o emitida pelo agente municipal de estatistica ou pela repartifSo
competente domimicipio, certificandoo numero de moradias;

d) CertidSo do digSo da fazendaestaduale do municipio, certiiicando a
arrecadato na respectiva drea territorial;

c) Ccrtidio emitida pela Prefeituraoupelas Secretaries deEduca^So.de
Saude e de Seguran^a Publica do Estado, certificando a existracia de
Escola Pdblica, de Posto de Saddee Policial na PovoafSo-sede.

Art. 10 - Na iixa^So das divisas distritais, serSo observadas, as seguintes
normas:
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I  - Sempre que posslvel. evitar-se-So formas assim^tricas,
estrangulameato e alongamentos exagerados;

II - Dar-se-i prefer^cia, para delimitafSo, ̂  linhas naturals,
^cilmente identificSveis;

III - Na inexistracia de linhas naturais, utllizar-se-d iinha reta cujos
extremos, pontos naturais ou ndo, sejam facilmente identificdveis;

IV - E vedada a interrup9ito de continuidade territorial do municlpio e
dodistrito deorigem.

Pardgrafo Cnico - As divisdes distritais devera ser descritas U^cho, salvo,
para evitar publicidade, nos trechos que coincidirem com os limites
municipals.

Art 11 - A altera93o da divisdo adminisualiva do municlpio somente poderd
scr feita quadrinalmcntc, no ano anterior ao das clci9dcs municipals.

CAPfTULO IV

DA COMPETfeNCIA DO MUNIClPIO

SECAO 1

PA CQMPET^MCIA PRj VAPA

Art. 12 - Compete aoMunicipio:

I -Legislarsobreassuntodeinteresse local;

III - quanto ao aspecto social, deverd o Piano Diretor conter normas que
assegurem a promo9So social da comunidade e acria9So de mecanismos
que promovam a melhoria das condi90es de vida da popula9ao;

IV - quanto ao aspecto admim'strativo, o Piano Diretor deveid consignar
normas de organi^So institucional que possbilitem a permanente
planinca9ao das atividades pOblicas municipals e sua integra93o nos
pianos nacional e estadual.

Pardgrafo Onlco - As normas municipals de ed ifica^So , zoneamento,
reurbaniza9do, expansSo urbana, loteamentos e condominios para flns
urbanos ou rurais atendeido a peculiaridades locais e k legisla9§o no que
couber.

Art 200 - Aelabora93o do Piano Diretor e suas levisdes quadricnais deveido
compreender as seguintes &ses, respeitadas as peculiaridades do Municipio
dechorrochd;

I - estudo preliminar, abrangendo:

a) avalia93o das condi9des de desenvolvimento;
b) avalia9So das condi95es da administra99o;

n-diagn6stico:

a) do desenvolvimento econOmico e social;

b) daorganiza9So territorial;

c) das atividades-fim daPrefeitura;

d) da organiza93o administrati va e das atividades-meio da Prefeitura.

HI- dennipSo de diretrizes, compreendendo;

a) politica de desenvolvimento;

b) diretrizes de desenvolvimento economico;
c) diretrizes de organizaqSo leiritorial.
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§ 3°- O Piano Diretordeverd considerara totalidade do territ6rio municipal.

Art 196-0 Piano Dlretor somente poderd ser alterado uma vez per ano,
observado o disposto no pardgrafo 1 ° do artigo 144 e ds normas regimentals.

Piano Diretor.casoemque pode^oferecersu^itutlni^ormada le?.
Art. 198 - O Piano Diretor serd revisto a cada 4 (quatro) anos.

SECAOII

DAS DIRETRIZE8 DO PLANO DIRETOR

Art 199-0 Municlpio elaborard o sen Piano Diretor nos competencia
municipal e das fun^des da vida coletiva, abrangendo trabalho, recrea^do,
sistema vidrio e fluxo de pessoas e vefculos, considerados cm conjunto os
aspectos flsicos, econdmicos. socials e administrativos, observados os
seguintes principios;

I - quanto ao aspecto fisico-territorial, o Piano Diretor deverd conter
dirctrizcssobrc:

a) 0 zoneamento urbano, prevendo-se a reurbaniza9do e a expansdo urbana;

b) loteamcnto urbano ou para fins urbanos, atcndendo aos pianos de expansdo
urbana;

c) edifica(doe servifos piiblicos locals;

d) o sistema vidrio urbano e rural e sua expansao.

II - quanto ao aspccto eeon5mico, o Piano Diretor deverd elaborar
dispositivos sobre o Desenvolvimento econdmico urbano e rural,
promovendo a integrafdo da economiado Municipio na regido.

H • Suplementara Legisla93o Federal ea Estadual, noque couber,

III - Instituir e arrecadar os tributos de sua competencia, bem como
aplicar suas rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade de prestarcontas
e publicar balanfo nos piazos fixados em lei;

IV - Fixar, ilscalizar ecobrar tarifas oupre^os pdblicos;

V - Elaborar o piano plurianuale oor^amentoanual;

VI - Criar, organizar e suprimir distritos. observada a legislaqdo
Estadual e esta Lei Oigdnica;

VII - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessdo ou
pertnissdo, os servifos pOblicos de interesse local, incluindo o de
transpoitecoletivo ,que tem cardter essencial:

VIII - Dispor sobre a organiza^do, administra^So e execu9aQ dos
servidores municipals;

IX - Dispor sobre administra9do, utiliza9do e aliena^do. dos bens
piiblicos;

X - Instituir o quadro, os pianos de carreira e o regime unico dos
servidores publicos;

XI - Manier, com a coopera^do tdcnica e financeira da Unido e do
Estado, programas de educa9do pre-escolar, e de ensino fundamental;

XII • Prestar, com a coopera^do tecnica e financeira da Unido e do
Estado, servifo de atendimento d saude da popula^do, inclusive
assistencia nas emergencias mddico-hospitalares de
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Pronto Socono com recursos pr6prios ou raediante convSnio com
entidades especializadas;

XIII - Amparar, de modo especial, os idosos e os portadores de
deflciSncia;

XIV - Estabelccer servi^os administrativos necessdrios k naliza^ko
de sens servifos, inclusive a dos sens concessionarios;

XV • planejar e controlar o use, o parcelamento e a ocupa93o do solo
cm seu territdrio. especialmente o de sua zona urbana;

XVI - Estabelecer noimas de identiflca9So, de loteamento, de
amiamento e de zoneamento urbane e rural, bem como as limita^des
urbam'sticas convenientes a ordena9do do seu territdrio, observada a
Lei Federal;

desenvolvimento global e constante do municipio, scrvindo de referencia
para todos os agentes publicos e privados que atuam na municipalidade.

§ 1 ® - 0 Piano Diretor sera definido por Ici complementar votada era dois
tumos, com interstfcio mfnimo dc 10 (dez) di^ e aprovada por 2/3 (dois
tcivos) da CSmara Municipal, atendidos os princlpios estabelecidos neste
capitulo.

§ 2° - 0 Piano Diretor fixari critdrios que assegurem a funfSo social da
propriedadc imobiliaria, especialmente no que conceme:

a) ao acesso de todos a propriedadc e a moradia;

XVII - Instituir, planejar e ftscalizar programas de desenvolvimento
urbano nas areas de habita93o e de saneamento bdsico, de acordo com
as diretrizes estabelecidas na Legisla9So Federal, sem prejuizo do
cxercicio da competdncia comum correspondente;

XVIII • Dispor raediante lei especilica, sobre o adequado
aproveitamento do solo urbano n9o edificado e sub utilizado ou nSo
utilizado, podendo proraover o parcelamento ou edinca9ao
compulsorio, tribut899o progressiva ou desapropria9ao, na forma da
Constitui99o Federal, caso o seu propriei&rio n2o proraova seu
adequado aproveitamento;

XIX -Proversobrelimpezadasviaselogradourospublicos;

XX - Conceder e renovar licen9a para }ocaliza99o e luncionamento
para erapreendiraentos industrials e agro-industriais.
podendo conceder aos estabclecimentos industrias.

b) a regulariza93o Amdidria e a urbani2a9ao especifica de dreas
ocupadas por popula99o de baixa renda;

c) aiiistadistribui92odosbeneflcios e onus decorrentes de processo
deurbaniza99o;

d) k preven9So e coiTe93o das distoF9des da valoriza93o da
propriedade;

e) 9adequa9Sododireitodeconstruir9snormasurbanisticas;

0 ao raeio ambiente ecplodcaraente equilibrado, como bem de uso
comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida, preservando e
restaurndo osproce^s ecologicos essenciaise provendo o raando
ecoldgicp das especies e ecossistemas, controlando a produ99o,
acomercializa99o e o emprego det^cnicas e substancias que comportem
risco k qualidade de vidaeao meio ambiente.
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I -o pleno desenvolvimento das fun^des sociais da cidade e a garantia
do bem-estar dos seus habitantes;

II - a participa99o estabelecida em lei, das entidades comunit^as no
estudo, encaminhamento, fiscalizafSo e solu^So dos pioblemas,
pianos, em especial o Piano Diretor, programas e projetos que Ihes
sejam concementes;

III - a pTeserva9ao, prote^So e recupcraflo do meio ambiente urbano e
cultural;

IV - a criafSo e a manuten9So de dreas de especial interesse histdrico,
urbanistico, ambiemal, turistico e de utiliza^So publica;

V - ̂  pessoas portadoras de deficiencias o livre acesso a ediflcios
piiblicos e particulares, a logradouros publicos e ao transporte coletivo.

§ r - O exercicio do direiio de propriedade, atendida a sua iunfao social, dar-
se-a com obser\':wcia das normas urbanisticas, de seguran9a, higiene e
qualidade de vida, sem prejuizo do cumprimento de obrigafOes legais dos
responsaveis pelos danoscausados aos adquirentes de lotes, ao Poder Publico
ou ao meio ambiente.

§ 2° - Os terrenos deiinidos em projeto de loteamento, como pra^as, Areas
verdes. areas institucionais ou outras com fimfOes semelhantes n3o poderSo,
em qualquer hip6tesd, ter sua destina^Ao, fim e objeti vos alterados.

SECAOII

DO PLANO DIRETOR

Art. 195 - Art. 144-0 Piano Diretor e o complexo de normas legais e
diretrizes tecnicas desejado pela comunidade local para o

infra-estrutura bAsica e incentives fiscais durante periodo estabelecido
pelo Poder Executive;

XXI - Cassar a licen^a que houver concedido ao estabelccimento cuja
atividade venha a se tomar prejudicial A saude; A higiene, A seguranfa,
ao sossego c aosbons costmnes;

XXII - Ordenar as atividades urbanas fixando condi^des e horArios
para fimcionamento de estabelecimentos industrials, comercias, de
serviqo e outros, atendidas as normas da Legisla^So Federal aplicAvel;

XXIII - Oiganizar e manter os services de fiscalizafSo necessArios ao
exercicio do seu poder de policia administrativa;

XXIV - Fiscalizar nos locals de venda, peso, medidas e condi^des
sanitArias dos gSneros alimenticios, observada a LegislafAo Federal e
Estadual pertinentes;

XXV - Regulamentar, autorizar e fiscalizar a ilxa^So de cartazes e
anuncios ou outros meios de propaganda epublicidade nos locals
sujei to.s ao poder de policia miui icipal;

XXVI - Dispor sobre o depdstto e venda de animais e mcrcadoria.s
apreendidos em decorrcnciadctxansgressSo da legisla^So municipal:

XXVII - Dispor sobre o registro, guarda, vacinafAo e capture de
animais, com a finalidade precipua de controlar e erradicar moldstias
de que possam ser portadoras ou transmissoras;

XXVIII - Disciplinar os servi90s de caiga e descaiga que so
poderAo ser efetuados durante a noite, bem como fixar a tonelagem
mAxima permitida a veiculos que circulero em vlas
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pdblicas municipais, inclusive, nas vicinais cuja conserva9ao seja de
suacompetdncia;

XXIX • Fiscalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como
regulamentare fiscalizar sua utiliza9So;

XXX • Regulamentar a utiliza^So dos iogradouros pdblicos;

XXXI - FLxar e sinalizar as zonas de sildncio c de trSnsito e trdfego em
condifdes especiais;

XXXII - Regular a disposi^So, o tragado e as demais condicSes dos
bens publicos deuso comum;

XXIII - Adquirir bens, inclusive mediante desapropria9dD;

XXXIV - Estabelecer e impor penalidade por infrafSo de suas leis e
regulamentos:

XXXV - Regular, executar, licenciar, fiscalizar, permitir ou autorizar
conforme o case, os seguinles servi^os:

a) transporte coletivo municipal, de carros de aluguel;

b) mercado, feiras e maiadouros;

c) iIumina93o publica:

d) constru9ao e conservafSo de estradas, vias ou caminhos municipais;

e) funerario e os cemitdrios.

3RCAQXli

POTWISMO

Art. 192-0 Municfpio promovera c incentivara 0 turismo como fator de
desenvolvimento social eecondmico.

Pardgrafo Untco - 0 Piano diretor determinard normasediretrizes a prdtica
referida no '^caput" deste artigo.

gecAQXIH

DOSISTEMAVIARIO

Art. 193-0 Mimiclpio atravd do seu Piano Diretor e daLei de Zoneamentoc
Parcelamento do Solo, estabelecera normas que visem assegurar o livrc
accsso, fluxo. seguran9ae bem-estar de pedrestes e veiculos.

CAPtTULO II

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

SECAOI

DAS DIRETRIZES E NORMAS DO DESENVOLVIMENTO

vrbano

Art 194-0 Municipio alravds da sua secretaria especifica, estabelecerd
diretrizes e normas relati vas ao desenvolvimento urbano, assegiu'ando;
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II - prover recursos necessaries a garantia de investimento, das
operafdes e da fiscaliza9So do sistema de transito e transporte publico
urbano.

Art. 188 - Os servifos de transporte ptiblico municipal, no tocante ao
planejamento, fiscalizafSo e controle de receita e atribui9ko exclusiva do
orgSo publico competente da administrafSo direta.

Art 189 - O Municfpio disport sobre:

I - 0 re^me de empresas concessionarias e permissionarias do servi9o
de transporte coletivo, o car&ter especial dos contratos de protefSo de
servi9o e de sua pronoga^flo, bem como das condi^des de sua
caducidade e estabelecerd parametros de remunera9So dos services e
ainda a fiscaliza^So e recisSo da concessSo ou peimissSo;

II -osdireitosdosusudrios;

III - a pel itica tarifdrica;

IV - a obriga9So de manter servi9o adequado.

Paragrafo Unico - O Municipio poderd retomar. sem indenizaftlo, os
servi9os a que sc refere o inciso I deste artigo, dcsdc quc constatado que sua
exccu93o nSo atenda as condi9des estabelecidas no ato ou contrato da
concess3o ou permissSo.

Art. 190 - As tari^ dos servi90S publicos de transporte sSo de competencia
« exclusiva do Municipio e deverSo ser fixadas pelo Executivo Municipal.

Art 191 -Osidososacimade60(sessenta)anoseosdcficientcster3oacesso
•  livre pela porta de saida dos transportes coleri vos.

XXXVT - Asseguror a cxpedi93o de ccr1id5es requeridas is rcpani9des
administrativas municipals, para defesa de direitos c esclarccimento dc
situa9Ses, estabelecendo os prazos de atendimento.

§ 1® - As competcncias previstas neste artigo nSo csgotam o cxerclcio
privativo de outras. na forma da lei, desde que atenda ao peculiar interesse do
municipio e ao bem estar de sua popula93o e nSo conflite com a competSncia
Federate Estaduai.

§ 2° - As normas de loteamento e arruamento a quc se refere o inciso XVI
deste artigo deverSo exigir reserva de dreasdeterminadas a:

a) zonas verdes c derttais logradouros pdblicos;

b) vias de trdfego e de passagem de canaIiza9ao publica, de esgoto e de
aguaspiuviais.

§ 3® - A lei complementar de cria9ao da guarda municipal estabelecera a
organiza93o e competencia dessa for9a auxiliar na prote9do dos bens, servi9o
c instala9dcs municipais.

§ 4® - A poiitica de desenvolvimento urbano. com o objetivo de ordenar as
fun9oes sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantcs. deve ser
consubstanciada em Piano Diretor de Desenvolvimento Integrado, nos
termos do Art. 182®, Paragrafo I ®da Constitui93o Federal.

SECAOII

DA COMPETENCIA COMIJM

Art. 13 • E da competencia comum do Municipio, da Uniio e do Estado, na
foima prevista em lei complementar Federal:
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I - Zelar pela guarda da Constitui93o, das leis e das inslituifOes
democrdiicas e conservar o pratimdnio publico;

II • Cuidar da saude e da assistracia pubiica, da protcfSo e garantia das
pessoas portadoras de deficiencia;

III - Proteger osdocumentos, as obrase outros bens de valor histdrico e
cultural, OS monumentos, as paisagens naturals notdvels e os sitios
arqucoldgtcos;

IV - Impedir a evasSo, a destmi^So e a descaracterizafSo de obras de
arte e de outros bens de valor histdrico. artistico ou cultural;

V - Proporcionarosmeios deacessodcultura,deduca(3oeaciencia;

VI - Proteger 0 meio ambiente e combater a poluifSo em qualquer de
suasfonnas;

Vll•Preservaravegeta9So natural,faunaeaflora;

VIII - Fomentar a produfSo agro-pecuaria e organizar 0 abasteclmento
alimentar;

IX - Promover programas de construfSo de moradias e a melhoria das
condifdes habitacionais e de saneamento basico;

X - Combater as causas da pobteza e demais fatores de marginal iza^do,
promovcndo a mtegra93o social dos setores desfavorecidos;

XI - Registrar, acompanhar e Hscalizar as concessdes de direitos de
pesquisa e explota^o de recursos hidricos e minerals em scus
territdrios;

secAoxi

DOTRANSPORTE

Art 186-0 transportecoletivo urbano e serviqo publico essencial.

Pardgrafo Cnico - E da competencia do Municipio, com rela^o aos servifos
publicos de transpones e vias publ icas:

I - planejar e implementar o sistema de transporte e transito, bem como
a infia estrutuia ncccssdria ao seu ftmcionamento, em conformidade
com as normas de prote9So d saude e ao meio ambiente;

II - operar, controlar c fiscalizar o tiinsito e 0 transporte urbano denlro
dos limites do Municipio;

III - regulamentare fiscalizaro uso do sistema viario;

IV - organizar e prestar direiamente, ou sob regime de concessSo, apds
prdvia autorizai^o legislativa ou pennissdo, sempre atravds de
licitafdes, os servi^os de transporte publico de cardter municipal;

V - conceder, permitir, autorizar e fiscalizar os services de transporte
coletivo, de taxis, e fixar as tarifas respectivas;

VI - disciplinar os services de carga e descarga e fixar a tonelagem
mdxima permitida aos veiculos que citculam em vias publicas
municipals.

Art 187 - Sao direuizes da politica de transporte municipal:

1 - prioridade no planejamento e implanta^ao do sistema de transporte
coletivo e a circula^ao de pedestrcs;
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VI - promover a educafSo anibiental em todos os nfveis de ensino e a
conscientizaf So publica para a prcservafSo do mciu ambienle;

VII - protcger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as prdlicas que
coloquem em risco sua iimfSo ecolSgica, provoquem a extinfSo de
esp^ies ou submetam os aniroais a crueldades;

VIII - O Munici'pio podera colaborar com o 6rgSo competente visando
evitar a pesca pr^tdria;

IX - criar, com a participa^So e apoio dos Munlcipios da regiSo,
instrumentos de protefSo k pesca, com vistas k garantia de alimentafSo
apopulafSo.

§ 2° -Compete ainda ao Poder Municipal, proibin

I • a implanta9So no Munidpio e industrias que agridem o meio
ambientc sem o tratamento devido dos efluentes poluidores;

II -odepositodelixoatdmico noterritoriodoMunidpio;

III - queimadas e o uso inde vido ou abusi vo de agrotoxiccs.

§3''-Aquelc que explorarosrecursos minerals flea obrigado a recuperar o
meio ambiente degredado, de acordo com a S0IU9S0 tdcnica exigida pelo
orgSo publico competente, an forma da lei.

§ 4° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitaiSo os infartores, pessoas flsicos ou juridicas, a san^dcs penais e
administrativas. independentemente da obriga^So de reparar os danos
causados.

XII - Estabelecer e implantar politica de cduca^So para seguran^a de
Iransito.

SECAOIII

DA COMPETfeNCIA SUPLEMENTAR

Art. 14 - Compete ao Munidpio suplementar a legisla9So Federal e Estadual
no que couber e aquilo que disser rcspeito ao seu peculiar interesse, visando
adapta-la S realidade e as necessidade locals.

CAPlTULQV

DASVEDACOES

Art 15 - Aldra de cutros eases previstos nesta Lei Orgfinica. ao Munidpio 6
vedado:

I  - Estat>elecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionS-los.
embara^ar-lhes o liincionamento ou manter com eles ou seus
representantes relafdes de dependSncia ou alion^a, ressalvada, na
formada lei, a colabora^So de interesse publico;

II - Recusar aos documentos publicos;

III - Criar distin(5esentrebrasileirosou prefcrenciasentresi:

IV - Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recurso
pertencentes aos cofres pSblicos, quer pela imprensa, rddio, televisSo,
scrvi^'o dc alto-falante ou qualquer outro meio de comunica^So,
propaganda polilico-paniddria ou fins esiranhos k administra^So;
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V - Manter a publicidade dc atos, programas, obras, servtfos e
campanhas de drgSos pi^blicos que nSo tenha cardter educativo,
informativo ou de orienta(3o social, assim como a publicidade da qual
constem nomes, simbolos ou imagens quc caracterizem a promo93o
pessoal de autoridades ou servifos publlcos;

VI - Outorgar isen95es e anistias fiscais, ou permitir a remlssdo de
dividas, sem interesse publicojustificado, sob pena de nulidade do ato;

VII • Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabele^a;

VHl - Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se
encontrem em situa^So equivalente, proibida qualquer distlnfSo em
razSo de ocupafSo proflssional ou fun9ao por eles exercida,
independenlemente da denonuna9ao juridica dos rendimentos titulos
oudireitos;

IX • Estabelecer difcren9a tributdria entre os bens e services dc
qualquer natureza. em razSo de sua procedSncias ou destine;

X-Cobrar tributes:

a) em relacSo a fates geradores ocorridos antes de infcie da vigencia da lei
que OS houver institui'de ou aumentade;

b) no mcsme cxerclcie financciro em que haja side publicada a lei que os
instituiu ou aiunentou;

Xi - Utilizar tributes com efeho de cenfisco;

XII - Estabelecer limitacdes ao trdfege de pessoas ou bens, por meio de
tributes;

Xni • Instituir impeste sobre:

POMEtQAMgiENTE

Art. 185 -Todos tern direito ao meio ambientc ecologicamente equilibrado,
bem de use comum de povo e essencial h sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Publico Municipal e a coletividade o dever de defendd-lo e
preserva-lopara as presentes c futuras geracdes.

§ r- Para assegurar a efetividadedesse direito, incumbeao Poder POblico:

I • preservor e restaurar os processes ecoldgicos essenciais e prover o
mancje eceldgico das espdcies e ecosistema;

II - preservor a diversidade e a integridade do patrimonio gendtico do
Pais e fiscalizar as entidades dedicadas k pesquisa e manipulacdo dc
material gendtico;

III • defmir espacos territoriais e seus cemponentes a serem
especialmente protegido, soldo a alterac^o e a supressSo permitidas
semente aUavds de lei, vedada qualquer utilizacSo que comprometaa
integridade dosatributosquejustifiquem sua protecSo;

IV - exigir, na forma da lei, para instalacSo dc ebra ou atividadc
potencialmente causadora de significativa degradacSo do meio
ambiente. estude prdvie de impacto ambiental, c que se dara
publicidade;

V - centroiar a producSe, a cemercializacSo c o cmprego de tdcnicas.
mdtodos e substancias que compertcm riscos para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente;
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Estadual bem como na implantafao de infra esirutura e no apoio economlco e
social a essaa areas.

Pariigrafo Unico - O Municipio desenvolverd esforfos para localizar
propriedades rurais que nfto cumprem sua inn^ao social, solicitando a
desapropria9ao desses imdvies aos oigSos corapetentes.

Art. 183 - A afSo municipal orientaid o ajustamento de curriculo do ensino
publico municipal a voca^o agropecuiria regional, dando enfase tambdm
questSes do cooperativismo, sindicalismo, aos problemas agricolas, agrdrios
eambientais.

Pardgrafo Unico - Para este ajustamento, o Municipio deverd integrar-se
com OS services de assistdncia tdcnica e exten^o rural e pesquisa
agropecudria.

Art. 184 - O Municipio criard uma ComissSo Municipal de Desenvolvimento
Agricola c Agrdrio - CMDAA - presidida pelo Prefeito Municipal, com a
panicipa^do dos Presidentes do Sindicato Rural e do Sindicato dos
Trabalfaadores Rurais, bem como dos Presidentes de Associa^Oes e
Cooperativas e Representantes de orgdos publicos ligados ao setor
agropecudrio.

§  1° - A Comissdo referida neste artigo terd como flnalidade o
acompanhamento do Piano Diretor do Desenvolvimento Rural Integiado,
outros programas e projetos publicos ou privados que sejam executados no
Municipio, sugerindo d Cdmara Municipal a paralisa9do dos que forem
danosos d municipalidade.

§ 2° • Lei Ordindria legulamentard a competencia, composi9do e o
hinclonamenio da Comissdo.

a) patrimdnio, renda ou servi9o da unido do estado e de outros municipios;

b) templos de qualquer cultos;

c) patrimdnio, renda ou servi^o dos partidos politicos, inclusive suas
funda^des, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituifdes de
educa^So e de assistencia social, scm fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei Federal;

d) livros, jomais periddicos e o papel destinado a sua impressSo.

§ 1° -A veda^do do inciso Xlll, "a", 6 extensiva ds autarquias e ds iunda98es
instituidas e mantidas pelo poder pdblico, no que se refere ao patrimonio, d
renda, e aos servi90s, vinculados ds suas finalidades essenciais ou as delas
deconentes.

§ 2° - As veda^Qes do inicio XIII. "a", e do pardgrafo anterior, ndo se aplicam
ao patrimonio, a renda e aos servifos relacionados com explorafao de
atividades econdmicas rcgidas pelas normas aplicdveis e empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestagdo ou pagamento de pre^o ou tarifas
pelo usuario, nem exonera o provimento comparado da obrigagdo de pagar
impostorelativamenteao bem imovel.

§ 3° - As veda?6es expressas no inciso XIII, alineas "b" e "c", compreendem
somenteo patrimdnio, a renda e os servi9os relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelasmencionadas.

TlTULOn

DA ORGANIZACAO DOS PQDERES

CAPiTULO i
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DOPODERLEGiSLATIVO

SECMl

DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 16-0 Poder Legislative do Municipio i cxercido peia Camara
Municipal.

Par6grafo Onico - Cada legislature tera dura9ao de quatro anos.
compreendendo cada ano umasessSo legislativa.

Art. 17 - A Camara Municipal 6 composta de Vereadores eleitos come
representantes do povo, pelo sistema proporcional i popula^fio do
Municipio, observ-ados os limitcs estabelccidos na Constituiyjlo Federal, com
mandate de 04 (quatro) anos.

§ I° - Sao condi?8esdc elegibilidade para o mandate de Vereador, na forma da
Lei Federal:

I • a nacionalidadc brasileiro;

II - o pleno exercicio dos direitos politicos;

III - o alistamento eleitoral;

IV • o domicilio eleitoral na circunscrifao;

V - a filia(3o partiddria;

VI - a idade minima de dezoito anos; e

VII - ser alfabetizado.

II • armazens comunitdrias, mercados ou feiras do produtor, estradas,
escolas e postos de sadde rurais, eneigia, comimicafSo. saneamento e
lazer.

III • preservafSo do meio arabicnte, destacando-se a conserva(3o do
solo e dos mananciais e a prote93o 3 flora e 3 fauna.

IV - cstimulo ao reflorestamento, dando Snfase 3s nascentes e margens
decursosd'agua.

Art. 180 - 0 Municipio dcvera descnvoiver esiudos visando apresentar aos
6rg3os competentes proposta de pre^os rainimos e de valores bdsicos de
custeio, para os produtos de sua pauta, convenientes para os produtores rurais
raunicipais.

Art. 181-0 Poder POblico deverd fiscalizar, em todo territorio do Municipio.
para quc o abate de animais, com vistas ao consume humano, bem come a
comercializa^ao de alimentos, sc de£m dentro das normas de higicne
necessariasa saude publica.

§ 1" - O Municipio serd vigilante aocorrencia de suites de doen^as e pragas
nas lavouias e rebanhos, em sua area geogrdflca e comunicara aos 6rgSos
competentes qualquere\'ento desta natureza.

§ 2" - A flscaliza^do coraplementai; quanto ao use dos recursos naturals e do
meio ambiente, scrd praticada em todo teiritdrio municipal, denunciando, de
imediato, e cobrando as devidas penalizafdes aos 6rg3os responsdveis, em
face das irregularidades que sejam identi flcadas.

Art 182-0 Municipio colaborard nas a96es de assentamento de familias
de trabalhadores rurais em dreas de refotma agrdria localizados em seu
territdrio, conforme prescreve o Art. 172 da Constitui93o
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I - o incentive & pesquisa e & lecnologta;

II - a assistSncia tunica e h extensSo rural;

III - o coopeFatlvismo e o associativismo;

IV - a eletrifica92o rural, irrigafSo, drenagem e a conservaqdo do solo;

V - a habitafSo para o trabalhador rural;

VI - a diversincaoaode novas culturas no Municfpio;

VII • 0 zoneamento agrlcola que oriente o desenvolvimento de
ptogramas regionais e de produ93o e abastecimento alimentar,

§ 3° • A 8930 municipal de estimulo ao setor agropecuArio deverd voltar-se
prioritariamente para pequenos e m^ios piodutores rurals e para os produtos
alimentaresbdsicos.

§ 4° • Serio instaladas ̂ reas de produ93o agropecu3ria comunitaria como
forma de gera9So de trabaiho e produ99o de alimentos para a popula93o mais
carente.

§ 5" - O Municipio estimulard a implanta93o de agro-industrias,
principalmente porentidades associativas de pequenos produtores.

§ 6** • O Municipio devetd cooperar na imp]anta93o de obras que tenham
como objetivo o desenvolvimento agro-industrial e bem estar da

, comunidade,especificando-seentreoutras:

I - barragens, a9udes. poqos, diques, retifica9So e desassoreamento de
cursos d'agua e drenagem de areas alagadi9as:

§ 2° - O numero de Vereadores de cada legislatura, serd altemado de acordo
com o disposto no Art 29, IV, da Constitui92o Federal e Art 60, III, da
ConstituifSo EstaduaL

Art 18 - A Camara Municipal reunir-se-3 anualmente, na sede do municipio.
de 15 de fevereiroa30dejunhoede l*'deagostoa ISdedezembro.

§ 1° - As reunites designadas para essas datas serSo transferidas para o
primeiro dia util subsequente, quando recairem sdbados, domingos ou
feriados.

§ 2° - ACSmara se teunira em Sessdes ordinirias, extraordindrias ou solenes,
conforme dispusero Regimento Intemo.

§ 3**-Aconvoca99oextTaordinariada Camara Municipal farse-a:

i - pelo Prefeito, quando este enlender necess9rio;

II - pelo Presidente de CSmara para o compromisso e a posse do
Pre feito e do Vice-Prefeito;

III - pelo Presidente da Camara ou a requerimento da maioria absoluia
dos membros da Casa, em caso de urgSncia ou interesse publico
relevante;

IV - pela ComissSo Representativa da Camara de que trata oArt 36, V,
destaLeiOig&iica.

§ 4** - Na sessao Legislativa extraoidinaria. a CSmara Municipal somenie
del iberard sobre a matdria para a qual foi convocada.

Art. 19 - Salvo as exce9des previstas na Lei. as deliberafbes, senio tomadas
pela maioria absoluta dos votes, presente a maioria absoluta dos seus
membros.
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Art 20 - A sess9o Legislativa Ordin^ia n3o serd interrompida sem a
delibefa93o sobre o Projeto de Lei Oi^amentaria.

Art 21 - As Sessdes da Camara deverSo ser realizadas em recinto destinado
ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que realizarem fora deie.

sgcAon

DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA

Art 24 - A Camara reunir-se-d em sess5es preparatdrias a partir de 1° dc
Janeiro, no primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e
elei^Oes da Mesa, para mandato de dois anos, vedada a recondu93o para o
mesmo cargo na elei93o imediatamente subsequente.

§ r - A posse ocorreri em sessSo solene, que se realizarl independentemente
de nOmero, sob a presidencia do Vereador mais votado. dentre os presentes.

§ 2^* - O vereador que n2o tomar posse na sess3o prevista no parirafo anterior
devera faze-lo denlro do prazo de 1 S(quinze) dias do ini'cio do funcionamento
nomial sob pena de perda de mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria
absoluta dos membros da CSmara.

§ 3° - Imediatamente ap6s a posse, os vereadores reuoir-se-ao sob a
presidencia do mais votado dentre os presentes, havendo maioria absoluta
dos membros da Camara eiegerSo os componentes da mesa, que serSo
automaticamente empossados.

§ 4° - Inexistindo numcro legal, o vereador mais votado, dentre os presentes,
permanecera na presidencia e convocard sessOes didria, atd que seja eleita a
mesa.

Pardgrafo Onico - 0 programa de constru(;:3o de moradias populares
deverSo incluir a iinplanta93o de infra estrutura bdsica e escolas.

Art. 177 - 0 Municipio implantard sistema de coleta, transporie, tratamento e
ou disposifdo fin^ do lixo. utilizando processos que envolvam sua
reciclagem.

Art. 178 - Sera criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e
do Meio Ambiente, com represeniafdo de 6rg3os publicos, entidades
profissionais e de moradores, objetivando definir diretrizese normas, pianos
e programas a serem submetidos d CSmara Municipal, aldm de acompanhai e
avaliar as a^des do Poder Publico, na forma da Lei.

secAoix

DAPOLiTICAAGRiCOLA

Art. 179 - O Municipio participara, com a Uni9o e o Gstado, da formula^^o e
execu^do de politicas voltadas ao desenvolvimento agricola e agrario.
quando sua drea for abrangida.

§ 1" - O Municipio elaborara Piano Diretor de Desenvolvimento Rural
Integrado, que devera conter diagndstico da realidade rural do Municipio,
soIu99o e dirctrizes para o desenvolvimento do setor primdrio. fontes de
recursos orfamentarios para flnanciar as a^des propostas e participa^So dos
segmcntos envolvidos na produfdo agropecudria local, na sua concep9So e
implantafdo.

§ 2° - Apolitica agricola sera planejada e e.Kecutada na forma da lei, com a
participa9ao efetiva das entidades de produtores e trabalhadores rurais, bem
como dos setores de comercializa^So, de armazenamento e de transporte,
levandoemconia:
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desde que requerida em juizo per enddade representativa da comunidade. &
qual caberd o titulo de dcmfnio e a concess9o de use.

Art 173 - SSo isentos de tributes os vefcuios de trafdo animal e os demais
instnunentos de trabalbo do pequeno agricultor. emprcgados no service da
prdpria lavoura ou no transporte de seus produtos.

Art. 174 - Aquele que possuir como sua irea urbana de at^ duzentos e
cinquenta metres quadmdos, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposiq3o, utilizandc^ para sua raoradia ou de sua fenutia, adquirir-lhe-^ o
dominio, desde que n3o seja proprietdrio de outro imdvel urbane ou rural.

§ 1" - O t'tulo de dominio e a concessSo de uso serSo conferidos ao homem ou
a mulher, ou a ambos independentemente do estado civil.

§ 2° - A titulafSo de que trata o pardgrafo anterior far-se-d
administiativamente insentando-% o adquirente do pagamento do valor
alienatdrio edo respective imposto de transmissSo.

§ 3° - Esse direito nSo sera reconhecido ao nosso possuidor mais de uma vez.

Art 175 - Serd isento de Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial
Urbano o predio ou terreno destinado a moradia do proprieidrio de pequenos
recursos, que nSo possuaoutro im6vel, nos termos e no limitc do valor que a
lei fixar.

.Art 176 • O Poder Publico Municipal dard apoiod cria^do de cooperativas ou
outras formas de organiza^des da popul^o que tenham por objetivo a
reali2:a92o de programas de habitafSo popular, colaborando na assist&icia
tecnica e financeiia necessdria ao desenvolvimento dos programas de
constru93o e reforma e casas populares.

§ 5° A eleif&o da Mesa da Cdmata, para o segundo bidnio, far-se-d no dia 1° de
Janeiro do terceiro ano de cada legislatura, na primeira Sess3o Legislativa,
considrendo-se empossada automaticamente a Mesa Diretora.

§ 6° • No ato da posse e ao tdrmino do mandato os Vereadores deverdo fazer
declanifSo de seus bens, as quais licardo arquivadas na CSmara, constando
dasrespectivasatas oseuresumo.

Art. 25 - AMesa da Cdmara se compde do Presidente, do vice-Presidenle, do
Primeiro Secretdrio e do Segundo Secretdrio, os quais se substituirdo nessa
ordcm.

§ r - Na constitui92o da Mesa e assegurada a li vre representagdo dos partidos
ou blocos parlamentares que participam da Casa.

§ 2** • Na ausencia dos membros da Mesa, o vereador mais votado assumird a
prc.sidcncia.

§ 3° - Qualquer componente da mesa poderd ser destituido da mesma, pelo
voto de 2/3 (dois termos) dos membros da Cdmara, quando faltoso, omisso ou
ineficicnte no desempenho de suas atnliuifdes regimentais, elegendo-se
outro vereador para complementa^do do mandato.

Art 26 - ACamara terd comissdes pcrmanentes e especiais.

§ r • As comissdes permanentes em razSo da matdria de sua competencia.
cabe:

I - rcalizar audiencias publicas com entidades da sociedade civil;

II - convocar os Secretdrios Municipals para prestar informagdes sobre
assuntos inerentesasuasatribui^des:
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III - receber petifdes, reclama9des, rcpresenta^Oes ou queixas de
qualquer pessoa contra atos ou omissOcs das autoridades ou eniidades
pdblicas;

IV - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadSo;

V - exercer, no dmbito de sua competgncia, a fiscaliza9llo dos atos
Executivos e da AdministrafSo Indireta.

§ 2° - As comissdes especiais, criadas por deliberafao do Plen^o, serSo
destinadas ao estudo de assuntos especf ficos e a repre$enta9{io da Canutra em
congresso, solenidades ou outros atos piiblicos.

§ 3° - Na fonna99o das comissdes, assegurar-se-^ a representa9do
proporcional dos partldos ou blocos parlamentares que participcm da
Cdmara.

§ 4° - As Comissdes Parlamentares dc Inqudrito, quc teicto podercs dc
investiga9des prdprios das autoridades judiciais, alem de cutros previstos no
Regimento Intemo da Casa, serSo criadas pela CSmara Municipal, mediante
requerimento de urn ter90 dos seus membros, para apurafdo de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusdes, ser for o caso,
encaminhadas ao Ministdrio POblico, para que promova a responsabilidade
ci vi I ou criminal dos infratores.

Art 27 - A Maioria, a Minoria, as iepresenta9des partiddrias e os blocos
parlamentares terSo lider e vice-lider.

Art. 28 • A Cdmara Municipal, observando o disposto nesia Lei Otganica,
compete eiaborar sen Regimento Intemo, dispondo sobre sua organiza9So,
politica e provimcntodc cargo dc seus serv'i9o e, especialmente, sobre;

I  -suainstala9Soet\mcionamento:

comunidade, divulga9iio, formas de controle de sua execu93o e rcvisSo
juridica.

§  Piano Diretordeverd considerar a totalidade do territorio municipal.

Art 172-0 direito d propriedade d inerente a natureza do homem,
dependendo seus limites e seu uso da convivdncia.

§ 1° - O Municipio poderd, mediante lei especifica, para drea incluida no
Piano Diretor, exigir, nstermos da lei federal, do proprietario do solo urbano
nSo edificado, subutilizado, que promova seu adequ^o aproveitamento, sob
pena. sucessivamente.de:

I - parcelamento ou ediflca9do compulsdria;

II - imposto sobre propriedade predial e territorial url)ana progressive;

III - desapropri39So, com pagamento mediante titulo da divida piiblica
da emissdo previamente aprovada pclo Senado Federal, com prazo de
resgate de atd dez anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas,
assegurados o valor real da i ndcniza93o e osjuros legais.

§ 2° - Poderd tambdm o Muncipio organizar fazendas coletivas, orientadas ou
admiaistradaspelo Poder Publico, destinadas d formafdo de elementos aptos
as ati vidades agricolas.

§ 3° - As terras publicas ndo utilizadas ou subutilizadas e as terras
discriminadas serSo destinadas prioritariamente a assentamento de
popula9So de baixa renda e a instala9do de iniia estrutura coletiva.

§ 4° - Pica assergurado o uso coletivo de propriedade urbana ocupada pelo
prazo minimo de OS (cinco) anos por popula9do de baixa renda
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Art 170 - Os servifos municipals de espones e recrea^So anicuIar-se-So
entre sf e com as atividades culturais do Municlpio, visando a impianta^So e
ao desenvolvimento do turismo.

Pardgrafo Onico - Pica o Poder execudvo autorizado a finnar convdnio com
0 Poder Pdblico Federal Estadual, Municipal e com insdtuigdes particulares
paraatendimentoeexpansSo do quedisp9eestasef3o.

SECAQvm

DA POLiTICA URBAN A E DA HABITACAO

Art 171 - A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Publico Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tern por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das tun^des socials da cidade e
garantir o bem estar de seus habitantes.

§ 1** - 0 Piano Diretor, aprovado pela CSmara Municipal, d o instrumento
bdsico da politica de desenvolvimento e de expansio urbana.

§ 2" • A propriedade urbana cumpre sua fun9So social quando atende as
cxigdncias fimdamentais de ordena^Eo da cidade, expresses no Piano Diretor.

§ 3° • O Piano Diretor ftxard normas sobre zoneamento, parcelamentos,
loteamentos, uso e ocupa^do do solo, contemplando dreas destinadas as
atividades econdmicas, de lazer, cultura e desporto, residenciais,
reservas de interesse urt^istico, ecoldgico e turistico.

§ 4° - Lei Complementar estabelecerd as forroas de participa^do popular na
elabora^o do Piano Diretor, garantindo-se a colabora^do das entidades
profissionais, comunitdrias e o processo de discussdo com a

II - posse de seus membros;

III -clci^odaMesa,suacomposi9doesuasatribui95es;

IV -numerodereunidomensals;

V -comissSes;

VI -sessSes;

VII -delibera95es;

VIII - todo e qtialquer assunto de sua administra^do intema.

Art. 29 - Por deliberagdo da maioria de seus membros, a Camara poderd
convocar Secretdrio Municipal ou Administrador pessoalmente para prestar
infonna^des acerca de assumes previamente estabclecido.

Art. 30 - O Secretdrio Municipal ou AdminisUador a seu pedido poderd
comparecer perante o plenario^aqualquer comissdo da Camara para expor
ato normative relacionado com o seu scrvi90 administrativo.

Art. 31 - A Mesa da Camara poderd encaminhar pedidos escritos de
informa9do aos Secretdrios Municipais, importando crimes de
responsabilidade a recusa ou nSo-atendimenlo no prazo de quinze dias, bem
como a presta9do de informa9do falsa.

Art 32 - A Mesa, dentre outras atribui9des. compete:

I  - tomar todas as medidas necessdrias a regularidade, dos Trabalhos
Legislatives;

II - propor projetos que criem ou cxtingam cargo nos servi9os da
Cdmarae fixem os lespecti vos vencimentos;
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III • apresenlar projetos de lei dispondo sobre abertuia de cr^itos
suplementares ou especiais, atravds do aptoveitamento total ou parcial
das consigna^Ses or^amentariasda Cdmara;

IV -promulgaraLeiOiganicaesuasemendas;

V - representar. junto ao Exccutivo, sobre necessidade de cconomia
intema;

VI - contratar funciondrios, na forma da lei, por tempo determinado,
para atender a necessidade tcmpoiiria de excepcional interesse
publico.

Art 33 - Dentre outras atribuifoes, compete ao Presidente da Camara:

I -representaraCdmaraemjuizoeforadele;

II - dirigir, executar e dtsciplinar os trabalhos legislatives e
administrati vos da Cdmara:

III -interpretare fazercumprir o Regimento Intemo;

IV - promulgar as resolu^des e decreios legislativos;

V - promulgar as leis com sanfdo ticita ou cujo veto tenha sido
rejeitado pelo plendrio, desde que nSo acelta esta decis3o, em tempo
habilpeloPrefeito;

VI - fazer publicar os atos da mesa, as resolu9des decreto legislativo e
as leis que viera promulgar;

VII -autorizarasdespesasdaC^ara;

VIII - representar por decisao da Camara, sobre a inconstitucionalidade
de lei ou alo municipal;

§ 3° - O Conselho Municipal de Ensino e Cultura formulard a politica
municipal de cultura cuja competencia e composi^do estdo deflnidas na
forma da lei.

Art 168 - Cabe ao Municlpio apoiar c incrementar as pidticas esportivas na
comunidade atravds de drgSo a ser criado por lei, fortalecendo o esporte
amador, nas suas divetsas modalidades e estimulando as ligas existentes nos
diversos bairrosenaszonas do Municlpio.

I - reserva de espa^os verdes, em forma de parques bosques, jardins e
assemelhados como base fisica da recreafdo urbana;

II - construfdo e equipamentos de parques infantis piscinas publicas.
centro de juv-entude e de idosos e cdiffcios de convivdncia comunal;

III - aproveitamento c adaptafSo dc rios, vales, reserves ecoldgicas c
ouUx)s recursos naturals como tocais de passeio e distra^do.

Art. 169-0 Municlpio proporcionara meios dc recrea^do sadia e constnitiva
a comunidade, mediante:

I - reserva de espafos verdes, em forma de parques, bosques, jardins e
assemlahados como base flsicas da recrea^do urbanas;

II - construfdo e equipamentos de parques infantis, piscinas iiblicas,
centro de juventude e de idosos e edificiosde convivencia comunal;

III - aproveitamento e adata9do de rios, vales, reservas ecoldgicas e
outros recursos naturals como locals de passeio e distra^do.
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IV • a valorizafSo dos profissionais da cuitura, mediante o incentive e
apoio ao seu ap^eifoamento;

V - OS tneios para dinamiza9So e condu9So pelas prdprias comiinidades
das manifestacdes culturais populates, tradicionais e contemporfineas;

VI - a pFomo9So de eventos culturais, apoiando e divulgando as
manifesta99es que \isem incrementar o turismo em stias diversas
modalidades;

VII - o inteicfimbio cultural a m'vel federal, estadual e intermunicipal,
mediante convenios, cursos, concursos, paiticipa^So e apoio a eventos;

VIII - estimular a cria9io, com o apoio da sociedade das cntidades
pdblicas, [mvadas e religiosas, de cursos de literatura, mOsica,
artezanato. artes pl^icas. dan9a e expressdo corporal, teatro, cinema e
fotografia, aldm deoutras expiessdes culturais e artisticas;

IX - elaborar e implemenlar, com a colabora^do e participa^So da
comunid^e, o piano de instalafdo de bibliotecas e arquivos pOblicos
no Municipio.

§ 1° - Ao Municipio cumpre proteger os documentos, as obras e outros bens
de valor histdrico, aitistico e cultural, os monumentos, as paisagens naturals
notdveis e os sidos aiqueoldgicos.

§ 2** - O Poder Executivo Municipal, podera celebiar convdnios, atendidas as
exigencias desta Lei Oigdnica, com os 6rg3os pdblicos, sindicais,
associafdes de moiadoics e com outras enddades sediadas no Municipio.
para via^ilizar o disposto neste artlgo.

IX - solicitar, por decisSo da maioria absoluta da Camara, a
intervenfao no municipio nos casos admiddos pela Consdtui^So
Federal e pela Consdtui9So Estadual;

X - manter a ordem no recinto da Cfimara, podcndo solicitar a for9a
policial necessaiiaparaessefim;

XI - encaminhar, para parecer prdvio, a presta98o de contas do
Municipioao Tribunal de Contasdos Munidpios.

SECAO III

PAS atribuicOes da camara MUNiriPAI.

Art. 34 - Compete a Camara Municipal, com san9So do Prcfeito, legislar
sobre assuntos dc intcrcsse local, inclusive suplementando as legislaa95es
Federal e estadual, e dispor sobre todas as matdrias de competencia do
municipio e. especialmente:

I - instituir e anecadar os tributos de sua competencia, bem como
apl icar suas rendas;

II - autorizar insen95es c anistias fiscais e a remissSo dc dividas;

III - voUtr 0 oivamento anual e plurianual de investimentos, bem como
autorizar a abertura de crdditos suplementares e especiais;

IV - deliberar sobre obten98o e conccssSo de emprdstimo e opera9ao de
crddito. bem como a forma c os meios de pagamento:

V - autorizar a concessSo de auxilios e subven9des;

VI - autorizar a ccmcessSo de servi9os publicos;
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VII -autorizaraconcessSo do direito real de uso de bens municipais;

Vlil - autorizara concessSo administrativa de uso de bens municipais;

IX - autorizar a aliena^So de bens imdveis;

X - autorizar aquisi9So de bens imdveis, salvo quando se tralar de
doa^ao sem encargo;

XI - criar, transformar e extinguir cargo, empregos e fun^des piiblicas e
fixar OS respectivos vencimentos, incusive os dos servi^os da C&nara;

XII - criar, estruturar e conferir atribuifOes a Secretaries e dtgSos da
AdministrafSo Pdblica Municipal;

XIII - aprovaro Piano Diretor de Desenvolvimento Integiado:

XIV - autorizar convfinio com entidades pOblicas ou particulares c
consdrcios com outros municf pios;

XV - delimitar 0 perimetro urbano das sedes e vilas;

XVI - autorizar a aItera9So da denomina^So de proprios vias e
logradouros pdbiicos;

XVII - estabelecer normas urbanisticas, particularmente as rclativas a
zoneamento e loteamento;

XVIII - oiganiza^So e funcionamento da guarda municipal fixafdo e
altera^do de seu efetivo;

Art. 165 - Pica assegurado ao estudante regularmente matriculado em
estabelecimento de ensino pdblico ou particular o pagamento da metade do
valor cobrado, para ingresso em casas de diverges, espetdculos, pra9as
esporti vas e similares.

SECAOVII

DA CULTURA E DO DESPORTO

Art. 166 * 0 Municipio estimulard o desenvolvimento das ciencias, das artes,
das letras e da cultura em geral, observado o disposto na ConstituifSo
Federal.

§ 1° - Ao Municipio compete suplemenlar, quando nccess^o a legisla9So
federal e aestadual dispondo sobre a cultura.

§ 2" - A Ici dispord sobre a flxaqSo das datas comemorativas de alta
significa9do para o Municipio.

Art. 167-0 Municipio deverd facilitar a popula93o o acesso d produ9So.
distribui9do e consumo de bensculturais, garantindo;

I - que todo cidadSo 6 um agente cultual e que o Poder Pdbiico
incentivara de forma democrdtica, os diferentes tipos de manifesta9do
cultural existentes no Municipio;

II - a cria9So e a manuten93o de 6ig3os especificos voltados para a area
da cultura e de prcserva93o do patrimdnio;

III - a integra9do das dreas culturais com as educacionais, de turismo c
de outros segmentos, considerando-se os elementos caracteristicos do
contexto cultural do Munclpio;
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I [I - 2/4 (dois quartos) indicados proporcionalmente, pelas entidades
represenlativas dos trabalhadores em educa^So, dos estudantes e dos
pais.

Art. 162 - Os direiores e vice-diretores das escolas pAbltcas municipals de
primeiro grau ser3o escclhidos atravds de eleifdes diretas pela comunidade
escolar, podendo votar, aiem de professores, os funcion^os os alunos
maiores de 16 (dezesscis) anos e os pais dos alunos maioies de 14 (quatorze)

Art. 163 - O Poder Publico Municipal deve garantir o iuncionamento de
blibliotecas publica descentializadas e com acervos em numeros suficientes
para atender a demands dos cducandos.

An. 164 - O Municfpio oferecera educa9So diferenciada para ambos os sexos
eliminando no seu conteudo praticas discriminat6rias nio s6 nos curriculos
cscolares como no material diddtico escolar.

Pardgrafo Unico - Introduzir no curriculo regular das escolas publicas
municipals:

I - o ensino de geografla e histdria do Municfpio de Chorrocho;

II - 0 estudo do meio ambiente municipal;

IU - o estudo da cultura e historia do indio;

IV - o estudo da participa^So do negro na forma^ao da hisidria da
sociedade brasileira;

V - no9des da higienee orientagSo sexual;

VI - no9oes no regulamento de transito.

XIX - normatiza93o da coopera93o das associa95es representativas no
planejamento municipal e de outras formas dc participa93o popular na
gestSo municipal;

XX - norma]iza9do da iniciativa popular de projetos de lei de interesse
especifico, da cidade, dos distritos, vilas ou bairros. atrav6s de
manifesta99o de pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

XXI • iransferSncia temporaria da sede do Govemo Municipal.

Art. 35 - Compete privativamente a Cdmara Municipal excrccr as
atribui95es, dentre outras:

I-elegersuamesa;

II - organizar os servi9os administrativos intemos e prover cargos
respect! vos;

III - elaborar o Regimcnto Intemo:

IV - proper a cria9ao ou aextin93o dc catgos, servi9os administrativos
internos e a nxa9So dos rcspecti vos vencimenlos;

IV - Dispor sobre sua organiza9ao, iuncionamento, cria9So,
transfomia93o ou cxtin99o de catgos, empregos e iun9des de seus
servi9os e flxa99o da respectiva remunera99o, observados os
paramctros estabelecidos na Lei C)r9amentaria.

V - conceder licen9aao Prefeito, ao vice-Prefeito eaos Vereadores:

VI - autorizar o Prefeito a ausentar-sc do municipio. por mais de 15
(quinze) dias, por necessidade do servi9o, bem como. sua safdado Pais:
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VII - totnar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer
do Tribunal de Contas dos Municipios no prazo m&ximo de 60
(sessenta) dias de sous recebimentos, observados os seguintes
precehos:

a) o pareccrdo tribunal somente deixahide prevaiecer por deci^o de 2/3
(dois teivos) dos membros da Cdmara;

b) decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem delibera(3o pela Clmara,
as contas serSo consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a
conclus3o do parecer do Tribunal de Contas;

c) rejeitada as contas, ser3o estas imediatanicnte remetidas ao Ministcrio
Publico para os finsde direitos.

Vni • decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores. nos
casos indicados na Constituif^o Federal, nesta Lei OrgSnica e na
LegislagSo Federal aplic6vel;

IX - autorizar a realizaf^o de emprdstimo, opera93o ou acordo extemo
de qualquer natureza, de interesse do Municipio;

X - proceder a tomada de contas do Prefeito, atravds de comissSo
especial, quando nilo apresentadas a Camara, dentro de 60 (sessenta)
dias apos a abertura da SessSo Legislati va;

XI • aprovar convenio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado
pelo Municipio com a UniSo, o Estado. outra pessoa juridica de dircito
publico intemo ou entidades assistenciais ou culturais;

XII -estabelecere mudartemporariamenteo local desuasreuniSes;

I - comprovem finalidade n3o-lucrativa e apliquem seus excedentes
financeirosem educa^So;

II - assegurem a destina^So do seu patriradnio a outra escola
comunitaria, confessional ou filantr6pica ou ao Municipio no caso de
encerramento de suas atividades.

§ 2° - Os recursos de que se trata este artigo e definidos no arigrafo anterior,
serSo destinados a bolsa de estudo para o ensino fundamental, na forma da lei,
para os que demonstrarem insuficiencia de recuros na falta de vagas e de
cursos regulares na rede publica da localidade de residlncia do educando,
ficando o Municipio obrigado a investir prioritariamente na expans3o de sua
rede na localidade.

Art 159 - 0 Municipio auxiliary pelos meios ao seu alcance as organiza^des
beneficientes, culturais e amodoristas, nos termos da lei. sendo que os
amadoristas e os colegiais terSo prioridade no uso de estadios, campos e
instalafdes de propriedade do Municipio.

Art 160 - 0 Municipio manterd o professorado municipal em nivel
econdmico social e mord k altura de suas fun^des.

Pardgrafo Unico - O Municipio garantira a regulamentafSo do estatutodo
magistdrio, integra.

Art. 161 - Pica criado o Conselho Municipal de Ensino, cuja competencia
serd definidaem lei e serd composto nas seguintes propor9des:

I - l/4(umquarto) indicado pelo Executivo;

II - l/4(um quarto) indicado pelo Legislativo;
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Art. 155 - O ensino no Municipio tern como base o conhecimento e o
piocesso cientifico universal que asseguraii uma educa9ao pluralista e
oferecerd aos educandos, condiffies de accsso a diferentes condi9des
filcsdilcas, sociaise economicasdo mundo.

Art. 155 - O ensino ofidai do Municipio serd gratuito em todos os graus e
atuari prioritariamente no ensino pr5-csco!ar e fundamental.

§ 1" - 0 Municipio orientara e estimuiara, por todos os meios, a educafSo
fisica que ser& obrigatoria nos estabelecimentos de ensino pubiicos e nos
particulares que reccbamattxilio do Municipio.

§ 2° - A inspe^So m^dica i obrigatdria nos estabelecimentos de ensino
municipal.

Art 157 - O ensino e livre a inictaiiva privada atendidas as seguinte
condi9des:

I - cumprimentodas normas gerais de educa^So nacional;

II - autorizafSo e avaliafSo de qualidade pelos drgSo competentes;

Art. 158 - Os recursos pubiicos para manutenc9o e desenvolvttnenlo do
ensino comprccndcrd:

I - 25% (vintc e cinco por cento) no minimo da receita resultante de
impostos compreendida a proveniente de transferencias;

II - as transferencias especiflcas da Uni3o e do F.stado.

§ 1° - Os reciusos referidos neste artigo, destinados as cscolas publicas,
podem ser dirigidos a cscolas comunitdrias, confessionais ou filantropicas
definidasem Lei Federal que:

XIII - convocar o Prefeito e o Secretdrio do Municipio, para prestar
esclarecimcnto, aprazando dia e bora para o comparecimento;

XIV - del iberar sobre o adiamento e a suspensSo de suas reuniSes;

XV - criar comissfio parlamentarde inqu9rito sobre fato determlnado e
prazo certo, mediante requerimento de um terfo de seus membros;

XVI - concederTitulode CidadSo Honordrio ou conferir homenagem a
pcssoas que rcconhccidamente tenham prestado relcvanlcs servi^os ao
Municipio ou neie se destacado pela atua^So exemplar na vidapublica
e particular, pelo voto de 2/3 (dois ter^os) dos membros da Camara;

XVII - solicitar a interven^So do Estado no Municipio;

XVIII - julgar 0 Prefeito, o \nce-Prefeito e os Vereadores, nos casos
previstos em Lei Federal;

XIX - llscaiizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluidos os da
AdininistragSo Indireta;

XX - fi.xar, observado o que dispde os arts.37, XI. 150, II, 153, III e 153
§ 2°. I, da ConstituifSo Feder^, a remunerafSo dos Vereadores, em
cada legislatura para a subsequente, sobre a qual incidiia o imposto
sobre rendaeproventosdequalquernatureza:

XXI-fixar,observadooquedisp5eos arts.37,XI. 150,11,153,ine 153,
§ 2°. 1, da Constitui^ko Federal, em cada Legislatura para a
subsequente, a remunerai^ao do Prefeito e do vicc-Prefeito, sobre a qual
incidird o imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza:
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XXII - zclar pela preserva^So de sua competencia legislativa em face
das atribuifOes normativas do Poder Executive;

XXin - fiscalizar e controlat, diretamente os atos do Poder Exccutivo,
tnciuidos os da Administra9So Indireta.

Art. 36 - Ao tdrmino de cada sessdo legislativa a CSmara elcgerd dentre os
seus roembros, em vota9ao secreta, uraa ComissSo Represcntativa cuja
composifSo reproduzira a proporcionalidade da representa^So partiddna ou
dos blocos pariamentares na Casa, que ftmcionam nos interregnos das
Sessdes Legislativa Ordindrias, com as seguintes atribui^Oes:

I - reunir-se ordinariamente uma vez por semana extraordinariamente
sempre que convocada pelo Presidente:

II - zelar pelas prerrogati vas do Poder Legislati vo;

HI - zelar pcla obscrvancia da Lei Oiganica e dos direitos c garantias
individuals;

IV - autorizar o Prefeilo a se ausentar do Municipio, por mais de 15
(quinze)dias:

V - convocar extraordinariamente a Camara em cardter de urgencia e
interessepublico relevante;

§ 1° - A Comissdo Represcntativa, constituida por niimero impar de
Vereadores, serd presidida pelo Presidente da Cfimara;

§ 2° - A Comissdo Represcntativa devcrd apresentar rclatdrio dos uabalhos
por clarealizados, quando do reinicio do periodo de funcionamento ordindno
daCamaia.

III - atendimento em creche e pre-escola as crian9as com idade inferior
a6(seis)anos;

IV - atendimento educacional especializado aos portadores de
deiiciSncias. de preferencia de rede escolar de ensino;

V - atendimento ao educando, sempre que posslvel no ensino
fundamental, au^ves de programas suplementates de material
diddtico-escolar, transporte, aIimenta9do e assitSncia a saude;

VI - oferta de ensino notumo regular, adequado as condi95es do
educando;

VII - programas que estimulem o acolhimento a educa9do do menor
abandonado, atravds de entidades fllantrbpicas e beneHcicmes.

§ r - O Municipio assegurara, com o apoio tdcnico e fi nanceiro da Uni3o e do
Estado, verba suficiente para otender toda a demanda de creches, ensino prd-
escolar e fundamental, inclusive paraos adultos, nos curses notumos.

§ 2° - Ficara assegurada na rede municipal de ensino ou na particular
conveniada a matricula aos alunos aprovados no ano anterior.

§ 3° - O ensino religiose serd facultativo e de livre op9ao dos educandos ou de
seus responsaveis legais, inclusive as doutrinas espiritualistas e religiOes
afro-brasileiras.

§ 4° - O acesso ao ensino obrigatdrio e gratuito 6 direito pdblico ou subjetivo,
aciundvcl meiante mandato de injun93o.

§ 5° - O nao ofcrecimento do ensino obrigatbrio pelo Municipio ou sua oferta
irregular responsabilidade da autoridade competente.
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V - colaborafSo com a UniSo, com o Estado e com outros Municipios
para a S0IU9S0 do problema dos mcnores desamparados ou
desajustados, auaves de processes adequados de permanente
recuperagSo;

VI - direito d informa9lio e h comunica9llo, levando em conta as
adapta9des necessdrias ds pessoas portadoras de deficiencias, dentre
ouuas, a visual e auditiva;

VII • gratuidade para deficientes fisicos, nos estabelecimentos de
ensino privado no Municipio, quando nSo houver condi9des de
matricula na rede publica municipal de ensino;

VIII • assegurar. mediante lei, passe Ii\Te nos transportes coletivos, aos
deficientes fisios e aos idosos com idade superior a 60 (sessenta) anos
do sexo feminino e 65 (sessenta e cinco) anos do sexo masculino.

SECAOVl

paeppcacAq

Art. 154 - A educa9do, direito de todos e dever do Estado e da fatnilia, sera
promovida e inceniivada pelo Municipio, com a colabora93o da sociedade,
visando 0 pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 0 exercicio da
cidadania e sua quali fica92o para o trabalho mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatorio e gratuito, inclusive para os que a
ele nSo ti veram acesso na idade propria:

II - progressiva extensSo da obrigatoriedade e gratuidade do ensino
mddio;

SECAO IV

DOSVEREADORES

Art 37 - Os vereadores s3o inviolaveis no exercicio do mandato e na
circunscriqSo do Municipio, porsuas opiniOese volos.

Art. 38 - E vedado ao Vcrcador:

I -desde a expedi93o do Diploma:

a) Hrmar ou mantcr contraio com o Municipio, com suas autarquias,
runda96es, empresas publicas, sociedade de economia mista ou com suas
conccssionarias de serv'i90 publico, salvo quando o contrato obedecer a
clausula uniformes;

b) aceitar cargo, emprcgo ou run9So, no ambito da Administra93o Publica
Municipal Direta ou Indireta. salvo mediante sprovaqSLO em concurso
pOblico.

II-desde aposse:

a) ocupar cargo, run9So ou emprego, na Administra99o Pirblica Direta
ou Indireta do Municipio, de que seja exonerSvel ad nutum, salvo 0 cargo
de Secretario Municipal ou Administrador, de.sde que se licencie do
exercicio do mandato;

b) exercer outro cargoeletivo Federal, Estadual ou municipal;

c) ser proprietario, controiador ou diretor de cmpresa que goze de favor
deconente de contrato com pessoa jurldica de direito publico do
municipio, ou nela exercer fun9io lemunerada;
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d) patiocinar causa junto ao municfpio em que seja interessada qualquer
das entidades a que se refere a allnea "a" do incise I.

Art.39 - PerderSomandatedeVereador:

I - que infrigir qualquer das proibi^Ses estabelecidas no artigo anterior;

(I - cujo procedimento for dcclarado incompativel com o decoro
parlamentar ou atentatdrio ds institui^Oes vigentes;

III - que utiliza-se do mandate para prdtica de atos de comipfio ou de
tmprobidade admlnistrativa;

TV - que deixa de comparecer, em cada sessSo legislati va anual, a Ier9a
parte das sessdes otdiodrias da CSmara, salvo doen9a comprovada,
iicen^a ou miss&o autorizada pela entidade;

V - que rixaresidencia forado municipio;

VI - que perderou tiver suspenses ou direitos politicos.

§ r - Alem de outros casos dcfinldos no Regimento Interne da CSmara
Municipal considerar-se-a incompativel com o decoro parlamentar o abuse
das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepfdo de vantagens
ilicitasouimorais.

§ 2" - Nos casos dos incisos 1 e II a perda do mandate sera declarada pela
C&nara per vote secrete e maioriaabsoluta, mediante provoca^do de mesa ou
de Partido Politico representado na Camara, asseguradaampla defesa.

§ 3° - Nos casos previstos nos incisos III e VI, a perda serd declarada pela
Mesa da Cdmara, de ofifcio ou mediante provoca93o de qualquer

cientificos para o excrcicio desse direito, vedada qualquer forma
coercitiva por parte de institui9des oficiais e privadas;

n • assistdncia d mulher, a crian^a e ao adolescente, vitiroas de
violencia familiar ou extra familiar, incluida as portadoras de gravidez
nSo desejada, e a mSe soitelra.

§ 1° - Sera reconhecida a matemidade e a patemidade come rclevantes
fui^des sociais, assegurando-sc aos pais os meios necessdrios ao acesso a
creches e ao provimento de educa^do, saude. alimenta^So e seguranfa de sens
filhos.

§ 2° - A lei dispord sobre assistracia aos idosos. a matemidade e aos
excepcionais.

§ 3" - Compete ao Municipio suplementar a iegisla9ao federal c a estadual
dispondo sobre a protcvdo d infancia, d juventude e as pessoas portadoras de
deflcidncias, garantindo-lhes o acesso a logradouros pdblicos edificios
publicos e veiculos de transporte coletivo.

§ 4° - Para a execufSo do prdvio nestc artigo, serSo adotadas, entrc outras, as
seguintes medidas:

I - amparo as familias numerosas c scm rccursos;

II - cstimulo aos pais e as organizafdes sociais para reformafSo moral,
civica, Hsica e intectual dajuventude;

III - coiaborafdo com as entidades assistenciais que visem d prote(3o e
educa^do da crianfa;

IV - amparo as pessoas idosas que lerao do Poder Publico Municipal e
da sociedade, tratamento especial, assegurados a clas o respeito, o bem
estar e o direito de vida e ao trabalho, bem como sua participa9So na
comunidade e em centros de aposentados;
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Art 152 - Serd constitufdo o Conselho Municipal de Saiide, 6rg&)
deliberative, constitufdo de representantes sindicais, associafOes
coraunitirias e gestoras do sisteraa de saikle, na forma dalei.

§ r - Os representantes indicados pelas cntidades representativas terSo
mandate de 02 (dois) anos, que n3o serSo remunerados.

§ 2° - S9o atribuifdes do Conselho Municipal de Saude, entre outras que a lei
dispusen

I - discutir e aprovar o Piano Municipal de Saude e Saneamento
Bdsico, deflnindo prioridadcs;

II - acompanhar e controlar a execufSo das a^des e servifos, inclusive
eslabelecendo criterios para contratai^o de servifos privados;

III - fiscalizar, com os demais 6ig3os competente, a aplica^ao dos
recursosdo Sistema Onicode Saude destinadosaoMunicipio;

IV - propiciaro acesso a popula^aoa informa^So e saude.

SECAOV

PAFAMiLIA

Art. 153 - A familia, na forma da lei, tecebera especial prote^So do podcr
publico municial, que isoladamente ou cm coopera99o com outras
instituifSes, manterd programas destinados a assegurar:

I - o plancjamcnto familiar, com livre decisSo do casal, fundado nos
princlpios da dignidade da pessoa humana e da patemidade de
respons9veK competindo-Ihe propiciar rccursos educacionais e

de seus membros ou de Partidos Politicos representado na Casa,
assegurada ampla defesa.

Art 40 - OVereadorpoderalicenciar-se:

■ For motivo de doenfa;

II - Para tratar, sem remunera^So, de interesses particular desde que o
afastamento nao ultrapasse 120 ( cento e vinte ) dias per SessSo
Legislativa:

III - Para desempenhar missdes temporarias. de cardter cultural ou de
interesse do Municfpio.

§ 1° - Nflo perderio mandato,considerando-se automaticamente licenciado,
o Vereador investido no Caigo de Secretdrio Municipal ou Admim'strador.
conforme previsto no Art. 38. Inciso II, altnea "a" desta Lei Oiganica.

§ 2° - Ao Vereador licenciado nos termos dos incisos I c III, a Camara poderd
determiner o pagamento, no valor que estabelecere na forma que especificar
deauxflio-doen^a ou de auxflio especial.

§ 3° • 0 auxilio de que irata o paragrafo anterior podeid ser fixado no curso da
legislatura e n§o serd computado para efeito de cdlculo da remunera^ao dos
Vereadores.

§ 4° - A licen^a para tratar de interesse particular nSo serd inferior a 30 (trinta )
dias e o Vereador nSo podcid reassumir o exercfcio do mandato antes do
tdrminodalicen9a.

§ 5® - Independentemente de rcqucriroento, considerar-se-d como Iicen9a o
ndo comparecimento ds reunides de Vereador, privado temporariamentc, de
sua liberdade. em virtude deprocesso criminal em curso.
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Art 41 - Dar-se-d a convocafdo do suplente de Vereadornos casos de vaga ou
deliccnfa.

§ r-0 suplente convocadodeverdtomarpossenoprazode IS (quinze)dias,
contados da data da convo€a99o, salvo justo motive aceito pela Cdmaia,
quando se prorrcgard o prazo.

§ 2° • Enquanto a vaga a que se refeie o paragrafo anterior ndo for preenchida,
caicular-se-d o quorum em tunfdo dos Vereadores remanescentes.

SBCAOV

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 42- OprocessoLegislativo municipal compreendeaelabora^Sode:

I - emendas d Lei Organica Municipal;

II - leis complementares;

III-leisordindrias;

IV-leisdelegadas;

V-resolu96ese

VI - decretos Icgislati vos;

Art. 43 - A Lei OrgSnica Municipal poderd ser emendada mediante proposta:

I - de um ter90, no minimo. dos Membros da Cdmara municipal;

Art. 151 - Compete ao Sistema Onico de Saude, aldm de outras atribui95es:

I  - desenvolver e executar as a9des de vigillncia sanitdria e
epideroioldgica;

II - participar da forma9So de politica e da execu93o das a9des de
saneamento bdsico, podendo propiciar a popula93o o abastecimento de
dgua no melhor (ndice de jotabilidade, assegurando adequada
fluoreta93o, quando necessdria;

III - participar do controle e IiscaIiza93o da produ93o, transporte,
guarda e utiIiza9ao de substSncias e produtos psicoativos e tdxicos;

IV • a nscaliza93o e inspevSo de alimentos, compreendido o controle do
seu teor nutricional bem como de bebidas e aguas para consume
humano;

V - colaborar na prote93o do meio ambiente nele compreendido e do
trabalho;

VI - incrementar. em sua area de atribui93o, o desenvolvimento
cientlflco e tecnologico;

VII - assegurar a assistencia, dentro dos padrSes dticos. tdcnicos e
cientiflcos, do direito a gesta93o, ao parto a ao aleitamento;

VIII - assegurar a assistencia a saude mental e garantira ieabilita93o no
aspecto fisico, psicologico e profissional das pessoas portadoras de
deficidncias;

IX - assegurar atendiroento odontoldgico integral com prioridade para
atividades preventivas sem prejuizo das assistenciais;

X - desenvolver politica preventivadasaiide.
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II - a integrafSo das a);5es de saOde, saneamento bdsico e ambiental;

III - a instalafSo, sempre que possivel de servi9os de servi9os
hospitaiares e dispensdrios, cooperando com a Uni2o e o Estado, bem
como as iniciativas particulares e filantrdpicas;

IV - a fonna(2o de consciencia sanitdria individual nas primeiras
idades, atravds do ensino primdrio;

V - assegurar o atendimento integral d saude da mulher, inclusive o
planejamento familiar,

VI - 0 combate ds moldstias especificadas, contagiosas e infecto
contagiosas;

VII - o combate ao uso e tdxicos;

VIII - Assistdncia aos portadores de doenQas mentals e deficientes
fisicos.

§ 1° - A assistcncia d saude i livre a iniciativa privada, obedecendo os
requisites da lei e as diretrizes da politica de saude.

§ 2° - As i^titui9des privadas poderdo particlpar, de forma complementar do
Sistema Unico de Saude, segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direitopublicoou convenio tendo preferenciasasentidades filantrdpicas e as
semfinslucrativos.

§ 3° • I& vedado ao Municfpio destinar recursos publicos para auxilio e
subven95es 2s institui9dcs privadas com fins lucrativos.

§ 4° - 6 vedado ao Municfpio cobrar do usudrio pcia presta9So de servi9os de
assistcncia a saude mantidos pelo poder publico ou contratados com
terceiros.

Il-doPrefeito Municipal;

111 • iniciativa popular, mediante manifesta93o de, pcio menos, 10%
(dez porcento) do eleitorado municipal.

§ I** - A proposta serd votada em dois tumos com intersticio minimo de 10
(dez) dias e aprovada por dois ter90S dos membros da CSmara Municipal.

§ 2" - A emenda a Lei Organica Municipal ser2 promulgada pela Mesa da
Camara com o respective numero de ordem.

§ 3° - A Lei Organica nSo poder6 ser emendada na vigcncia de estado de sitio
oude intervenQSo no municfpio.

Art. 44 - A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador, ao Prefeito e ao
eleitorado que a exercer2 sob a forma de requerimento articulado, subscrita
no minimo por 5% (cinco por cento) do total de ndmero de elcitores do
Municfpio.

Art. 45 - As leis complemcntarcs somente serSo aprovadas se obtiverera
maioria absoluta dos votes dos membros da CSmara municipal, observados
OS demais termos de vota92o das leisordinarias.

Par2grafo Cntco - serSo leis complementares, dentre outras previstas nesta
Lei Organica:

I - C6digoTribut2rio do Municfpio;

II -Codigodeobras;

III - Piano Diretorde Dcscnx-olvimento Integrado;

IV - Codigode postura;
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V - Lei insUtuidora do regime juridico unico dos servidores
raunicipais;

VI - Lei Org^ica instituidora da guarda municipal;

VII - Lei da criafSo de cargos, fun^des ou empregos pubUcos.

Art. 46 - SioiniciativadoPrefeitoasleisquedisponhamsotHe:

I - Criafao, transfotma^So ouextm^ao de cargos, fim?5esou empregos
publicos na Administrafio Direta ou autdrquica ou aumento de sua
remunera^So;

II - Servidores publicos, seu regime juridico, provimenlo de cargos,
estabilidade e aposentadoria;

III - Cria<^o, estrutura^ao e atribui?6es das Secretarias ou
administracdo Publica;

IV - Matdria orfamentdria, e a que autorixa a abertura de creditos ou
conceda auxilios, prSmios e subven9des.

Pardgrafo finico - NSo sera admitido aumento da despesa prevista nos
projetos de iniclativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto
no inciso IV, primeira parte.

Art. 47 - E de competencia exclusiva da Mesa da Camara a iniciativa das
matdriasquedisponbam sobre:

I - Autoriza^So jwa abertura de creditos suplementares ou especiais,
atravds do aproveitamento total, ou parcial das consigna^des
or9amenttirias da Cdmara;

II - Oiganiza^Ho dos servi9os administrativos da Cdmara, cria93o,
transfbnna93o ou extin9So de seus cargos, empregos e ftin93es e
flxa93o da respectiva Femunera93o.

§ r - Os servi9os definidos neste anigo e no anterior serSo prestados, com a
assistcncia t^cnica iinanceiro do Estado, diretamente por 6rg9os de
Municipio ou, mediantc concessSo por empresa pdblica ou privada
devidamente habilitada

§ 2° - O processo de municipaliza93o dos servigos de saneamento bdsico
ocorrcra com ampla paiticipa^o dos setores interessados, na forma da lei.

§ 3° - E facultado ao Municipio a cobran9a de taxas ou larifas pela presta93o
de servi9os de saneamento basico, na forma da lei, desde que:

I - nSo impe9am o accsso universal aos ser\'i90s;

II - sej am progressivas, confonue o volume do servico prestado;

III - sejam desest'unuladorasde desperdfcios;

IV - atendara adiretrizes de promo9So de saude publica.

Art. 149- Dentreoutras competencias, a politicade saneamento basico ficara
a cargo do Conselho Municipal de Saude e Saneamento Basico.

secAoiv

DASAdPE

Art. 150-Asaudeddireitodetodosedeverdo Municipio, que integracoma
UniSo e o Estado o Sistema Onico de Saude, cujas 395^ e servi9os publicos,
na sua circunscri99o territorial, s3o porele dirigidos, objetivando:

I - o atendimento integral e universalizado, com prioridade para as
atividades preventivas, sem preju(zodosservi9osassistenciais;
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da ConstituifSo Federal, os programas de 3980 govemamental na Srea de
assit&ncia social.

§ r - As entidades beneiicientes e de assist^ncia social sediadas no Municipio
podeiSo integrar os programas refrldos ncste artigo.

§ 2° - A comunidade, per meio de suas oiganiza9des representativas,
participard na forn]ula93o das poHticas e no controle das agdes.

§ 3"- Cabera ao Municipio promover e execuiar as obras que, per sa natureza
e extensSo, n3o possam ser atcndidas pelas instituifSes de carater pri vado.

§ 4" - 0 piano de assistencia social do Municipio os termos que a lei obedecer,
terd por objetivo a corregiio dos descquilibrados do sistema social e a
recupera92o dos eleraentos desajustados, visando a um desenvolvimento
socidharmonioo.

Art. 146 - Compete ao Municipio suplcmentar, se for o caso, os pianos de
previdSncia social estabelecidos na lei federal.

SECAOill

DO SANEAMENTO BASICO

Art. 147 - Todos tem diricto aos servi90S de saneamento biisico, emendidos
fundamentalmente como de saOde pilblica, compreendendo abastecimento
d'agua, coleta e disposi93o adequadas dos esgotos e do lixo, drenagem urbana
de dguas fluviais, controle de vetores transmissores de doen9as e atividades
relcvantes paraa proni09^o de qualidade de vida.

Art. 148 - Compete ao Municipio fixar, no piano diretor, diretrizes para
lmplanta93o e manuten9So dos servifos de saneamento bdsico.

Pardgrafo Onico- Nos projetos de compet&icia exclusiva da Mesa da
CSmara nio serSo admitidas emendas que aumentem a despesa prevista,
ressalvado o dispo.sto na parte final do inciso II deste artigo, se assinada pela
maioria absoluta de Vereadores.

Art. 48 - O Prefeito poderd solicitar urgSncia para apreclaqSo de projetos de
suainiciativa.

§ 1" - Solicitada a urgencia, a CSmara deverS se manifestar em atd 30 (trima)
dias sobre a proposi9fio, contados da data em que for feita a solicitaf^

§ 2° - Esgotado o prazo previsto no pardgrafo anterior sem deliberafSo pela
C§mara, serd a proposiqSo incluida na Ordera do Dia, sobrestando-se as
demais propositOes, para que se ultime a vota9So:

§ B'-O prazodopai^grafo I*'n3ocorrenoperiododerecessodaCamaranem
se aplica aos projetos de leis complementares.

Art. 49 - Aprovado o projeto de lei serd este enviado ao Prefeito, que,
aquiescendo, o sanciona^.

§ 1" - O Prefeitoconsiderandoo projeto, no todoouem parte. inconstitucional
ou contrdrio ao interesse publico vetd-lo-d total ou parcialmente, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contados da data do recebimento, s6 podendo ser
rejcitado pelo veto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutinio secreto.

§ 2** - O veto parcial somente abrangerd texto integral de artigo, de pardgrafo.
de incisoou de alinca.

§ 3° - Decorrido o prazo do pardgrafo 1®, 0 silencio do Prefeito iroportara na
san9tio.

§ 4° - A apiiecia93o do veto pelo Plenario da Camara sera dentro de 30
(trinta) dias a contar dos seu recebimento. em uma so discussSo e
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vota^So com parecer ou sem ele, considerando-se rejcitado pelo voto da
maioria absoluta dos Vereadores, era escrutinio secreto.

§3°- Rejeitado o veto, seri o projeto enviado ao Prefeito para a promulga92o.

§ 6** - Esgotado sem delibera^So o prazo estabelecido no pardgrafo 3°, o veto
serd colocado na Ordem do Dia da SessSo imediata, sobrestadas as demais
proposifdes. atd sua votafSo flnal, ressalvadas as materias de que trata o Art.
48''desta Lei Organica.

§ 7^ - A n2o promuiga9So da lei no prazo de quarenta e oito boras pelo
Prefeito, nos casos dos origrafos 3" e 5", criard parao Presidente da Camara a
obriga(2o de fazS-lo emigual prazo.

Art SO - As leis delegadas serSo elaboradas pelo Prefeito, que deveii
soUcitar a delega^So a CSmara Municipal.

§ 1° • Os atos de competencia privative da Caroara, a mat^ria reservada 2 lei
complementor e os pianos plurianuais e or^amentos nSo serSo objeto de
delega92o.

§ 2° - a delega^So ao Prefeito ser2 efetuada sob forma de decreto legislative,
que especifica^ o seu conteudo e os termos de seu exercicio.

§ 3° - 0 decreto legislativo poder2 determinar a apreciafHo do projeto pela
Camara que a fardem vota^So unica, vedada a apresentafSo de emenda.

Art 51 - Os projetos de resolufSo dispordo sobre matdria de interesse intemo
da CSraara e os Projetos de Decreto legislative sobre os demais casos de sua
competencia pri vati va.

§ 3° - A explorafSo de atividade econdmica pelo Municipio ndo sera
permitida, salvo quando motivada por rele\'ante interesse coletivo, na forma
da lei.

Art 142 - O Municipio manterd 6rg3os especializados, incumbidos de
exercer ampla flscaliza^do dos servi^os publicos por ele concedidos e da
revisdo de suas tari fas.

Pardgrafo Clnico - A Hscaliza^So de que trata este artigo comprccnde o
exame contabil e as pericias necessdrias d apurafSo das invers5es de capital e
dos lucres auferidos pelasempresas concessionto'as.

Art 143 - A lei disciplinard a politica de incentivos. atendendo aos
principios e prioridades estabelecidas na Constitui^do Federal e na
Constitui^do Estadual, especialmente para as empresas e entidadcs que:

I - organizar cursos proflssionalizantes para as camadas mais carentes
visando reduzir as desigualdades socials:

II • pesquisem ou absorvam tecnologia de processo de produfSo
sobretudo no sctor agropecuario;

III - criar leis para incentivos culturais por pane de Empresas que possa
ser abatido nos impostos a pagar.

Art 144 - O Municipio promoverd e incentivard o turismo coino fator de
desenvolvimento social e econdmico.

SECAOil

DA PREVlDfeNCIA E ASSISTfeNClA SOCIAL

.Art 145 - O Municipio executara na sua circunscrifiio territorial, com
recursos de seguridade social, consoante normas previstas no Art. 203

40 89

Este eocumento possul segureofa de fnviolabilidade de autoria. hora e data, garanddas pelas autorldades cetdficadoras AC/Serasa e Secretaria da
Recelta Federal, da ICP Brasil a DIvlsSo Servito da Hora do Observatdrio Nadonal, oja autenticidade pode ser

comprovada no campo de asslnatura do doeumento eletrSnico.

Este doeumento possul seguranfa de invioiabiiidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autorldades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da
Receita Federal, da ICP Brasil e DivisSo Servifo da Hora do Observatdrio Naclonal, cuja autenticidade pode ser

comprovada no campo de assinatura do doeumento eletrSnico.



imprensa
"Oficial Eletronica

I PREFEITURA DE CH0RR0CH6 • BA
www.ba.io8.org.br/prefeitura/chorrocho
Sexta-feira, 05 de Julho de 2013 • Edifdo n° 297 Imprensa

"Oficial Eletronica

I PREFEITURA DE CHORROCH6 • BA
www.ba.ioe.org.br/prefeitura/chorrocho
Sexta-feira, 05 de Julho de 2013 • Edipgo n" 297

bem estar da popuIafSo conciliando a liberdade de iniciativa com os ditames
de justifa social, cabendo-lhe:

I - conceder especial aten9So ao trabalho, leconhecimento como fator
principal da produ^So de riquezas e atuar no sentido de garamir o
direito ao emprego ejusta remiinera9So;

II - exercer, como agente normativo e regulador da alividade
economica, as funcfics de planejamento, de fiscaliza9So e controle de
incentivo, sendo livre a iniciativa privada;

III - dispensar as micro-empresas e as empresas de pequeno pone,
ttatamento juridlco diferenciado visando a incentiva-las pela
simpliflcafSo, redu93o ou eliminacSo de suas obriga90es
administrativas, tribularias e crediticias, na forma da lei;

IV - declarar de relevante interesse irea de seu territdrio, para execufSo
de projcto de natuiezaecondmica, na forma da lei;

V • comprar, a pre9o de mercado, na forma da lei, para consumo direto
no servico publico ou manuten9So de estoques reguladores de
mercado, a produfSo de alimentos bdsicosqueassim definir, oriunda de
pequeno pr^utor sediado em seu territdrio;

VI - promover programas de estimulo ao associativismo em lodos os
ramos, em especial para fins de produ9So agroindustrial e
agropecudria, proporcionando as cooperaiivas crdditos previlcgiados e
ouiras familidades, na forma da lei,

§1"- S3oisentosdeimpostosasrespectivas cooperativas.

§ 2° - E assegurado a lodos o I i vre exercicio de qualqucr alividade economica,
independente de autoriza93o de drgSos puhlicos, salvo nos casos previstos
em lei.

Pardgrafo (ioico - Nos casos de Projeto do Resolu9So e de Projcto de
Decreto Legislativo, considerar-se-d encerrada com a vota9So final a
elabora93o da norma juridica, que serd promulgada pelo presidente da
CSmara.

Art 52 - A matdria constante de projeto de Lei rejeitado somente poderd
constituir objeto de novo projeto, na mesma sessdo legislativa, m^iante
proposta da maioria absoluta dos membros da Camara.

SECAOVI

PA FISCALIZACAO CONTABIL. FINANCEIRA E

PRCAMI)ENTAR»A

Art. 53 - A nscaliza93o contdbil, flnanceira, or9amentdria, opemcional e
patrimonial do municipio, e das entidades da administra93o indireta, serd
exercida pela Camara Municipal, medianie controle extemo e pelo sistema de
controle interne do Executivo, instituldo em Lei.

§ 1° - O controle extemo da Cdmara serd exercido com o auxilio do Tribunal
de Contas dos Municfpios, e compreenderd a aprecia9So das Contas do
Prcfeito e da Mesa da Cdmara, o acompanhamento das atividades fmanceiras
e or9amentdria, bem como julgamento das contas dos administradores e
demais responsdveis por bens e valores pdblicos.

§ 2° - As contas do Prefeito e da Cdmara Municipal, prestadas anualmente,
serdo julgadas pela Camara dentro de 60 (sessenta) dias apos o recebimento
do parecer previo do Tribunal de Contas, considerando-se julgadas nos
termos das conclusdes desse parecer, se nSo houverdelibera9do dentro dessc
prazo.
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§ 3° - O Prcfeito enviara as Contas do Poder Executivo a Camara Municipal
atd 0 dia 31 de marfo do exercicio seguinte, cabendo ao Presidente da Cfimaia
juntar, no mesmo prazo, as do Poder Legisladvo.

§ 40. As contas referidas no pardgrafo anterior serSo postas pelo Presidente da
Caraara, atravds de edital e pelo prazo de 60 (sessenta) dias, i disposi93o de
qualquer cidad3o, para exame e aprecia^So, o qual poderd questionar-lhes a
Icgalidade e legitimidade, na forma de Lei.

§ S" - 0 Prefeito e o Presidente da Cdmara. em caso de n3o cumprimento dos
prazos determinados no pardgrafo terceiro deste artigo, incorrer3o em crime
de responsabilidade, com 0 imediato afastamento do cargo.

§ 6® - Findo 0 prazo de disponibilidade pOblica de que trata 0 pardgrafo 4°,
deste artigo, as contas serSo enviadas, juntamente com as denuncias e
quaisquer outras sugestOes dos contribuintes, ao Tribunal de Contas dos
Municipios, que emitira pareccr prdvio, forma do Art. 91,1, da ConstituifSo
Estadual.

§ 7® - Recebido 0 parecer prdvio, a ComissSo Permanente de Fiscaliza93o
sobre ele e sobre as contas dard seu parecer em 15 (quinze) dias.

§ 8® - Somente pela decisdo de 2/3 (dois ter90s) dos membros da Camara
Municipal dcixara de ptcvalecer o parecer do Tribunal de Contas.

§ 9° > Os Vereadores poder3o ter acesso a relatorios contdbeis flnanceiros
periddicos, documentos referentes a despesas ou investimentos realizados
pela Prefeitura desde que requerido por escrito, obrigando-se o Prefeito ao
cumprimento do di^sto ncste artigo no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob penadc responsabilidade.

§ 3" - A abertura de credito extraordindrio somente serd admitida para atender
as despesas imprevisiveis e lu^entes, como as decorrentes de calaroidade
publica.

Art. 139 - Os recursos correspondentes as dota^des or9amentdrias
compreendidos os cidditos suplementares e especiais destinados a Camara
Municipal, ser-lhe-So entrcgues atd o dia 20 (vinte) de cada mes.

Art. 140 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Municipio ndo podeni
exceder os limites estabelccidos na Constitui^So e Lcgisla^do Federal.

Pardgrafo Cnlco • A concessSo de qualquer vantagem ou aumento de
remunera92o, a cria^flo de caigos ou altera93o de estrutura de carreiras, bem
como a admissSo de pes.soal, a qualquer titulo, pclos 6rg3os e entidades de
administra93o direta ou indircta, s6 poderSo ser feitas se houver prdvia
dota93o or9amentdria suficiente para atender as proje9des de despesa de
pessoal e aos acrdscimos dela decorrentes.

T<TOOiV

DAORDEM ECQN6mICA E SOCIAL

CAPlTULO 1

SECAQI

PISPOSICOESGERAIS

Art 141-0 Municipio, em conformidade com os princfpios da
Constitui93o Federal, atuard no sentido de promo93o do desenvolvimento
economico. que assegure a eleva93o do nivel de vida e
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IV - a vinculagSo de receita de impostos a digSo, fiindo ou dcspesa,
ressalvadas a lepard^So do produto de arrecada93o dos impostos a que
se referem os arts. 158** e 159° da Constitui^o Federal, a destina^o de
recursos para manuten^So e desenvolvimento do ensino, como
determinado pelo Art. 159, desta Lei Or^ganica e a prestafSo de
garantias ̂  opera^des de cr&iito por antecipafSo da receita. prevista
no Art 132, II desta Lei Oiganica;

V - a transposi93o, o remanejamento ou a transferencia de recursos de
uma categoria de promulgaf3o para outro. sem pr6via autoriza^So
legislative;

VI - a concessfio ou utilizafdo de cr^itos ilimitados;

VII - a utiliza9So, sem autoriza^Ho legislativa especiiica, de recursos
dos or9amentos fiscais e da seguridade social para suprir necessidade
ou cobrir deficit de cmpresas, fundafdes e iundos, inclusive dos
mencionados no Art 128 desta Lei Otganica;

VIII - a instituifSo de fundos de qualquer natureza. sem pr^via
autorizafao legislativa.

§ r - Nenhum investimento cuja execufSo ultrapasse urn exercicio financeiro
poderd ser iniciado sem previa inclusSo no piano plurianual, ou sem lei que
autorizaa inclusao, sobpena de crime de responsabilidade.

§ 2° • Os creditos especiais e extraordindrios terSo vigencia no exercicio
financeiro em que foiem autorizados, salvo se o ato e autorizafao for
promulgado nos ultimos quatro meses daquele exercicio, caso em que,
reabertos nos limites de seus saldos, serao incorporados ao or^amento do
exercicio financeiro subsequente.

Art 54 - A ComissSo Permanente de FiscaIiza9do, diante indicios de
despesas ni!o autorizadas, ainda que sob forma de investimento njto
prograraados ou de subsidios nSo aprovados ou tomando conhecimento de
rrregularidadeou i]egalidade,poderd solicitardaautoridaderesponsdvel que,
no prazo de 05 (cinco) dias, preste os esclarecimentos necessdrios.

§ 1° - NSo prcsiados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes.
a comissSo permanente dc fiscaliza^fio solicitara ao Tribunal de Contas
pronunciamento conclusive sobre a matdria em carater de urgencia.

§ 2° - Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa ou o ato ilegal, a
ComissSo Permanente de FiscalizaqSo, se julgar que o gasto possa causar
dano irreparavel ou grave lesSo a economia publica, propo^ a Camara
Municipal asua susta93o.

Art 55 - O balancete mensal lelati vo d leceita e deqiesa sera encaminhado ao
Tribunal dc Contas dos Municipios e aCSmara, publicado ate o ditimo dia de
mes subsequente, e afixado, em edital, no edificio da Prefeitura, da CSmara
Municipal e nos orgdos publicos existentes no municipio.

§ r - Men^lmentc, o Prefeito publicard na forma de edital, em todos os
jomais publicados no Municipio, o extrato da receita e despesa.

§ 2° - No balancete mensal de que trata o "capui" deste artigo, o Prefeito
discriminard as despesas por secretarias e administrafdes de distritos e
povoados.

Art 56 - As contas lelati vas a aplica9So dos recursos transferidos pela UniSo
c Estado, serSo piestados na forma de Legisla93o Federal e Estadual em
vigor, podendo o Municipio suplementar essas contas, sem prejuizo de sua
inclusSo na presta^aoanual de contas.
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Art. 57 - O executive manterdsistemadeccntrole interne, a fimdc:

I - Criar condifdes indispensfiveis para assegurar efic&cia ao controle
exteme e regularizada a r^iza^So da receita e despesa.

II - Acompanhar as execu^Ses de programas de irabalhos do
or^amento.

III - Avaliar es resultados aIcan9ados pelos administradores.

IV-Verificaraexecu9aodecontratos.

CAPiTULOn

DOPODEREXECUTIVO

$ECAQ I

DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Alt. 58-0 Poder Executive Municipal e exercido pelo Prefeito auxiliado
pelos Secretaries Municipais.

Parigrafo Onice - Aplica-sea elegibilidade para Prefeile e Vice-Prefeito e
disposto ne par&grafe primeiro do Art. 17 desta Lei Organica, e a idade
minima de 21 (vinteeum)anos.

> Art 59 - A elei9ao de Prefeito e do Vice-Prefeite realizar-se-a
siniullaneamente nos termos estabelecidos no art 29, incisos 1 e II da
Constitui93o Federal.

Parigrafo flnico - Na elei92o do Prefeito e do Vice-Prefeito observa-se-i a
legisla93oelei total prcvista naconstitui93o Federal e no Codigo Eleitoral.

Alt. 134- ApIicam-seaoprojctodeleior9amentiria,noquen3ocontrariaro
disposto nestaS€93o,asregrasdoprocesoIegisativo.

Art 135 - O Municfpio, para execu93o de projetos, programas, obras,
servi90s ou despesas cuja execu92o se prolongue al6m de um exercicio
financetro, deverielaborar or9amentosplurianuais de investimentos.

Parigrafo Unico - As dota9des anuais dos or9amentos plurianuais deverSo
ser incluidas no or9amento de cada exercicio. para utiliza9ao do respective
cfddito.

Alt. 136 - O or9amento scri uno, incorporando-sc obrigatoriamente, na
receita, todos os tributes, rendas e suprimentos de ftindos, e incluindo-se
discriminalmente, na despesa, as dota90es necessirias ao custeio de todos os
servi90s.

Art. 137 - O or9amento nSo conteii dispositive estranho a previsSo da
receita, nem a fixacio da despesa anteriormente autorizada. N2o se incluem
nestaproibi93oa;

I - Autoriza93o para abcrtura de erudite, ainda que por antecipa9ao de
receita, nos termos da lei.

Art 138- SSovedados:

I - o inicio de programas ou projetos nSo incluidos na lei or9amentiria
anual;

II - a realiza93o de despesas ou a assuneSo de obriga93es diretas que
excedamoscriditos orvamentiriosou adicionais;

III - areali2a9ao de opera9desdecrdditosqueexcedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas medlante cnSditos
suplementares ou especiais com a finalidade precisa, aprovados pela
Camara por maioria absoluta;
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Art 130 - A lei or^ajnent^a anual oomptecnderd:

I - o or^amento fiscal referente aos Poderes do Municfpio, seus fiindos,
digSos e entidades da administra9So direta e indireta;

II - 0 orfamento de investimentos das despesas em que o Municfpio,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com diieto
a vote;

III - o oifamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e
6rgSos a ela vinculados, da administrafSo direta e indireta, bem como
OS fundos institufdos pelo Poder Publico.

Art 131 - O Prefeito enviard a Camara, no prazo consignado na lei
coroplementar federal, a proposta de oi^amento anual do Municipio para o
exercfciosegulnte.

§ r - O nfio cumprintento do disposto no caput deste artigo implicaid a
elabora^So pela C&nara, independementc do envio da proposta, da
competente lei de Meios, tomando por base a lei orfamentaria em vigor.

§ 2' - O Prefeito poderS enviar mensagem & Camara, para proper a
modificagilo do projeto da lei or9amentaria, enquando nSo iniciada a votafSo
da pane que deseja alterar.

Art 132 - A Camara n2o enviando, no prazo consignado na lei complementar
federal, o projeto de lei or^amentiiria a sanfSo, sera promulgada como lei,
pelo Prefeito o projeto origin^o do Executi vo.

Art 133 - Rejeitado pela CSmara o projeto de lei or^amentdria anual
prevalccerS, para o ano seguinte, o or9amenio do exercfcio em curso,
aplicando-se na atualizafSo dos valores indices oficiais do Govemo, vigentes
naepoca.

Art 60 - O Prefeito eVice-Prefeito tomardo posse no dia 1 dejaneiro do ano
subsequcnte a elei^So, em sess3o da Cdmara Municipal, prestando o
comproinisso de manter, defender e cumprir a Lei OigSnica, observar as Leis
da Uni3o,do Estado e do Mimicipio, promover o bem geral dos municipes e
exercer o cargo sob a in^irafSo da democracia, da legitimidade e da
legalidade.

Pardgrafo Onico - Decorridos 10 (dez) dias da data fixada para a posse, se o
Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo de for^a maior, nSo tiver assumido o
corpo, este ser& declarado vago.

Art 61 - Substituira o Prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-6, no
de vaga, o Vice-Prefeito.

§ 1° - O Vice-Prefeito n2o poderd se recusar a substituir o Prefeito, sob pena
de extinQdo do mandato.

§ 2' - O Vice-Prefeito, aldm de outras atribui(des que Ihes forem conferidas
por Lei, auxiliard o Prefeito sempre que por cic convocado para missdes
especiais.

Art 62 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacSncia
do cargo assumird a adminstra9ao municipal o Presidente da Camara.

§ 1 - O Presidente da Camara recusando-se, porqualquer motivo, a assumir o
cargo de Prefeito, renunciara, incontinente, k sua fun9ao de dirigente do
Legislativo, ensejando, assim a elei93o de outro membro paraocupar, como
Presidente da Cdmaia, a chefia do Poder Executivo.

§ 2° - Na hipdtese do pardgrafo anterior, no preenchimento da vaga
tempordria, assumird o cargo de Prefeito o Vice-Prefeito, ou o Primeiro
Secretdrio, ou o Segundo Secretdrio, obedecendo a ordem, ate a eleifSo
prevista no pardgrafo primeiro.
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Art 63 - Verificando-se a vacSncia do cargo de Prefeito. observa-se-6 o
seguinte:

I - ocorrendo a vacSncia nos IrSs primeiios anos do raandato, dar-se-S
elci9So noventa dias ap6s a sua abertura, cabendo aos eleitos completar
0 periodo dos sens antecessores.

II - oconendo a vacSncia no SItimo ano de mandate, assumirS o
Presidente da CSmara que completara o periodo.

Art. 64 - O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercicio do cargo nSo
poderSo, sem licenfa da CSmara Municipal, ausentar-se do Municipio per
periodo superior a 15 (quinze) dias, sob pena de perda do cargo ou mandato.

§  1° - O Prefeito regularmente licenciado terS dircito a peicebcr a
remunera9So, quando;

1 - impossibilidade de exercer o cargo, por moiivo de doen9a
devidamente coraprovada;

ll-emgozodeferias;

III - a servigo ou em missSo de representa^So do Municipio.

§ 2° - O Prefeito gozarS fdrias anuais de 30 (trinta) dias, sem prejuizo da
remimera^So, ficando a seu critdrio a 6poca para usufeuir do descan^o.

§ 3° - A rcmunera9ao do Prefeito sera estipulada na forma do inciso XXI, do
, Art.SS'dcstaLeiOrganica.

Art. 65 - Na ocasiSo da posse e ao t^rmino do mandato, o Prefeito e o Vice-
• Prefeito farSo declarafSo de sens bens, as quais ficarSo arquivadas na
CSmara, constando dasrespectivasataso seu resumo.

I - examinar e emitir parecer sobne os projetos e as contas apresentadas
anualmentepelo Prefeito Municipal;

II - examinar e emitir parecer sobre os pianos e programas de
investimentos e exercer o acompanhamento e fiscaliza^So
orfamentSria, sera prejuizo de atua^So das demais ComissOes da
CSmara.

§ r - As emendas serSo apresentadas na ComissSo, que sobre elas emitirS
parecer, e aprcciadas na forma regimental.

§ 2° - .As emendas ao projeto de lei do orvamento anual e aos projetos que o
modifiquem somenle podem ser aproveitadas caso:

I - sejam compativeis com o piano piurianual;

II - indiquem os recursos necessSrios, adinitidos apenas provcnientcs
de anuIa^So de despesa, excluidas as que incidam sobre:

a) dotaQSo para pessoal e seus encargos:

b) servi9o dedivida.

III - sejam relacionados:

a) com a corre92o de erros ou omissSes;

b) com o dispositive do te.xto do projeto de lei.

§ 3° - Os lecursos que, em decorrencia de veto, emenda ou rejci9ao do projeto
de lei oi^amentSria anual, ficarem sem despesas correspondentes poderSo ser
utilizados conforme caso, mediante crSditos especiais ou suplementares. com
previa e especi fica autoriza9ao legislativa.
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Art, U4 - A despesa pAblica atenderd acs princfpios estabelecidos na
Constituifao Federal e normas de diteito financeiro.

Art. 125 - Nenhuma despesa ser4 ordenada ou satisfeita sem que exista
rccurso disponfvel e cridito votado pela CSmara, salvo a que correr por conta
de ctddito extraordinirio.

Art 126 - Nenhuma lei que crie ou aumente despesa serd executada com que
dela conste a indica(3o do tecurso para atendimento do correspondente
cargo.

Art. 127 - As disponibilidades do calxa do Municlpio, de suas autarquias e
iiinda^^ e das empresas por ele controladas ser2o depositadas em
instituifSes financeiras eficiais, salvo os casos previstos em lei.

SECAQHl

DOORCAMENTO

Art. 128 - A elabora^So e a e.xecu9So da lei or9amentariB anual e plurianual
de investimentos obedecerd as regras estabelecidas na Constitui93o Federal,
na ConstituifSo do Estado, nas normas de Direito Financeiro e nos preceitos
destaLeiOiganica.

Pardgrafo Unico - OPoderExecuUvopublicaia,atd 30(trinta)diasap6so
enceiramento de cada bimestre, relatdrio resumido da execu^do
or^amentdria.

Art 129 - Os projetos de lei relatives ao piano plurianual e ao or9amento
anual e os crdditos e adicionais serdo apreciados pela Comisslo Permanente
de Otvamento e Finan(asa qual caberd;

SECAOII

DAS ATRIBUICQES DO PREFEITO

Art. 66 - O Prefeiio, como o chefe de Adminisoafdo, compete dar
cumprimento ds delibera98es da Cdmara, dirigir, fiscalizar e defender os
interesses do Municipio. bem como adotar, de acordo com a Lei, todas as
medidas adminlstrativas de utilidade pdblica, sem cxceder as verbas
orfamentarias.

Art. 67 - Compete aoPrefeito,entreoutrasatribui9acs:

I - a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgdnica;

II - representar o Municipio em Juizo ou fora dele;

III - sancionar, promulgar e fnzer publicar as leis aprovadas pela
Camara e expedir os regulamentos para sua execugdo;

IV - vetar, no todo ou em parte. os projetos de Lei aprovados pela
Camara;

V - decretar, nos termos da lei, a desapropria9ao por necessidade ou
utilidade publlca. ou por intcresse social;

V] - expedir decretos. portarias e outros atos administrativos;

Vll-permitirouautorizarousodebensmunicipaispor terceiros;

VIII - permitir ou autorizar a execu9ao de ser\'i90s piiblicos por
terceiros;

IX - prover os cargos publicos e expedir os demals atos refercntcs a
situa93o funcional dosservidores;
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X - enviar a CSmara os projetos de leis relatives ao orpamento anual e
ao piano plurianual do Munidpio e das autarquias;

XI - encaminbar & Camaia at^ 31 de marpo, a prestapSo de contas, bem
como OS balanpos do exerdcio findo;

XII - encaminhar aos 6rgSos compctentes os pianos de aplicapSo e as
prestapOes de contas exigidas em lei;

XIII - fazerpublicar osatos oficiais;

XIV - prestar ̂  Camara, dentro del 5 (quinze) dias, as infonnapSes pcla
mesma solicitadas, salvo prorrogapio, a sen pedido c por prazo
delerminado, em face da complexidade da mat^ria ou da dificuldade de
obtenpdo nas respectivas fontes, dos dados pleitados;

XV - prover os servipos e obras de administrapSo publica;

XVI - superintender a arrecadapflo dos tributos, bem como a guards e
aplicapao da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das
disponibilidadesorpamentirias ou doscrdditos votados pela CSmara;

XVII - colocar a disposipio da CSmara, dentro de 10 (dcz) dias de sua
rcquisipSo, as quantias que devem ser despendidas de uma s6 vez e atd o
dia 20 (vinte) de cada mes, os recursos correspondentes ds suas
dotapdes orpamentdrias, compreendendo os crdditos suplementares e
cspeciais, ^vo hipotese de lei especial autorizando o repasse
automatico dos recursos por parte das instituipSes fmanceiras.

X Vni - aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como reve-las
quando impostas irregularmente;

I - O produto de arrecadapdo o imposto da UniSo sobre rendas e
proventos de qualquer natureza, incidcnte na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer titulo, pela administrapSo direta, autarquia e
fundapSes municipals;

II - 50% (cinquenta por cento) do produto da anecadapSo do imposto da
UniSo sobre a propriedade territorial rural, relativaraente aos imdveis
situados no Municipio;

III - 50% (cinquentapor cento) do produto da arrecadapSo do imposto
do E^stado sobre a propriedade de vefculos autoraotores licenciados no
territdrio Municipal;

IV - 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadapao do
imposto do Estado sobre operapScs relativas a circulapSo de
mercadoriase sobre prestapSesde servipos detransporte interestaduale
intcrmunicipal de comunicapSo.

Art, 122 - A fixapSo dos prepos publicos, devidos pela utilizapSo de bens,
servipos e atividades municipals, serS feita pelo Prefcilo mediante edipSo de
decreto.

ParSgrafo Onico - As tarifas dos servipos publicos deverSo cobrir seus
custos, sendo reajustSveis quando se tomarem deficientcs ou excedentes.
Art, 123 - Nenhum contribuinte serS obrigado ao pagamento de qualquer
tribute lanpado pela Prefeitura, sem prdvianotificapSo.

§ 1 Considcra-se notificapSoa entregado aviso de lanpamento no domicilio
fiscal do contribuinte, nos termos da legislapao federal pcrtinenle.

§ 2" - Do lanpamento do tribuio cabe recurso ao Prefeito, assegurado para sua
interposipSo o prazo de 15 (quinze) dias. conlados da notificapSo.
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servifos publicos, especificos c divisfveis, prestados ao contribuinte ou
postos & disposi^ao pelo Municipio.

Art. 117 - Acontribuifao de melhoria poder^ ser cobrada dos proprietaries de
imoveis valorizados por obras publicas tnunicipais, tendo como Umite total a
despesa realizada e como limite individual o acr^imo dc valor que da obra
lesultar para cada imdvel beneficiado.

Art 118 - Sempre que possivel os impostos tcrao cardter pessoal e serSo
graduados segundo a capacidade econdmica do contribuite, facultado a
administra^do municipal, especialmente para conferir efetitividade a esses
objeti vos. identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimSnio, os rendimentos e as ati vidades econdmicas do contribuinte.

Pardgrafo Cnico - As laxas n4o poder3o ler base de cdlculo propria de
impostos.

Art, 119-0 municipio poderd instituir conlribuifSo, cobrada de seas
servidores, para o cusleio, em bcncficio destes, dc slstcma dc previdencia e
assistdnia social.

SRCAOii

DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 120 - A reccita municipal constituir-se-a da arrecada(do dos tributes
municipais. da paiticipafSo em tributes da UniSo e do Estado, dos recursos
resultantes do Fundo de Farticipa?So dos Municipios e da utiliza^So de seus
bens, servifos, ati vidades e de outros ingiessos.

Art. 121 - Pertencemao Municipio:

XIX - resolvcr sobre os requerimentos, reclamafdes ou repiesenta90cs
que Ihe forem diri^das;

XX - oflcializar, obedecidas as normas urbam'sticas aplicaveis, as vias e
logradouros publicos, mediantedenominafSo aprovada pela Camara;

XXI - convocar extraordinariamentc a Camara quando o interesse da
administra(3o o exigir,

XXII - aprovar projetos de edificafao e pianos de loteamento,
arruamenio e zoneamento urbanoou para fins urbanos;

XXIII - apreseniar, anualmcnte, a Camara, relatdrio circunstanciado
sobre o estado das obras e dos services municipais, bem assim o
programa da administraQiopaiao ano seguinte;

XXIV - organizar os servi9os internes das reparti^des criadas por lei,
scm cxceder as verbas para tal destinadas;

XXV - contrair cmprcstimos e realizar opera<;des de cr6dito, mediante
prdvia autoriza^fio da Camara;

XXVI - providenciar solxe a administra^ao dos bens do municipio e
sua aliena9ao, na forma da lei;
XXVII - organizar e dirigir, nos termos da lei, os services relatives as
terras do municipio;

XXVll 1 - desenvolverosistema vibrio do Municipio;

XXIX - conceder auxilios, premies e subven^des. nos limites das
respectivas verbas orfamentarias e do piano de distribui^So. previa c
anual mente aprovado pela Camara;
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XXX - providenciar o incretnento do ensino;

XXXI - estabelecer a divis9o adminislrativa do Municfpio, de acordo
com a lei;

XXXII - solicitar o auxilio das autoridades pollciais do Estado para
garantia do cumprimento de seus atos;

XXXIII - solicitar, obrigatoriamente, autoriza^do d Cdmara para
ausentar-se do Municipio por tempo superior a IS (quinze) dias, bem
como sua salda do Pals;

XXXIV - adolar providencias para a conservafdo e salvaguarda do
patrimdnio municipal;

XXXV - publicar, atd 30 (trinta) dias ap6s o encerramento de cada
bimestre, relatdrio resumido da execufdo or^mentdria.

Art. 68 • O Prefeito poderd delegar. por decreto, a seus auxiliares, as limfSes
administrativas nos incisos IX, XV e XXIV do artigo 67, desta Lei Orgdnica.

SECAOIil

DA PERDA E EXTINCAO DO MANDATO

Art. 69 - £ vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou fun9do da
Administrafdo Publica diieta ou indireta, rcssalvada a posse em virtude de
concursopublico.

§ 1° - £ igualmente vedada ao Prefeito e ao Vice-Prefeito descmpenhar
fun9So de administra^do em qualquer empresa privada.

Art. 114 - Sdo tributes municipais os impostos, as taxas e as contribuifdcs de
melhoria, decorrentes de obras publicas, instituidas por lei municipal,
atendidos os princlpios estabelcidos na Constitui99o Federal e nas normas
gerais de direito tributdrio.

Art. 115 • Sdodecompetencia do Municipio OS impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II • transmissdo, inter vivos, a qualquer tftulo, por ato oneroso, de bens
imdveis por natiacza ou acessSo fisica, e de direitos reals sobre
imdveis, exceto os de garantia, bem como cessdo de direitos a sua
aquisi^do;

III - vendas a varejo de combustiveis liquidos c gasosos, exceto 61eo
diesel;

IV - sert'ifos de qualquer natureza, ndo compreendidos na competdncia
do Art l46daConstitui9SoFederal

§ I" - 0 imposto previsto no inciso I poderd ser progressive, nos termos da lei,
de forma a assegurar o cumprimento da funfdo social.

§2^-0 imposto previsto no inciso 11 nio incidc sobre a transmissdo de bens
ou direitos incorporados ao patrimonio de pessoa juridica em iealiza92o de
capital, nem sobre a transmissSo de bens ou direitos decorrentes de fusdo,
incorpora^do, cisdo ou cxtin9So de pessoa juridica, salvo se, nesses casos. a
atividade prepoderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou
direitos. locaf&j de bens imdveis ou arrendamento mercantil.

§ 3° - A lei dctcrminard medidas paraque os consumidores sejam esclarecidos
acercados impostos previstos nos incisos III e IV.

Art. 116 - As taxas so poderSo scr instituidas por lei, em razdo do exercicio
do Poder da Policia ou pela utiliza^So efetiva ou potencial de
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§ 2° - Os servifos pemiitidos ou concedidos ficarSo sempre sujeitos a
regulainenta92o e fiscalizapSo do Municlpio, incumbido, aos que os
executem, sua pennanente atualizafSo c adequa^So iks necessidades dos
usuarios.

§ 3 - 0 Municipio poderd retomar sem indenJza^So, os servi9os pemiitidos
ou concedidos desde que executados em desconformidade com o ato ou
contrato, bem como aqueles que se revelarem insuflcicntes para o
atendimento dos usudrios.

§  * As concorrracias para a concessSo de servicos pdblicos deverSo ser
precedidas de ampla publicidade, cm jomais e radios locais, inclusive em
orgSo da imprensa da capital do Estado, mediante edital ou comunicado
resumido.

Art. Ill - As tarifas dos servi9os publicos deverfio ser fixadas pelo
Executivo, tendo-se em vista a justa remunera92o.

Art. 112 - Nos servi9os, obras e concessdes do Municipio, bem como nas
comprase aliena9des, serd adotadaa licita9ao, nos termos da lei.

Art. 113- 0 Municipio poderdrealizar obras e servi90sde intere.ssecomum,
mediante convenio com o Estado, a UniSo ou entidade particulares, bem
assiro. atravds de consdrcio, com outros Municipios.

CAPlTULOV

DA ADMINISTRACAO TRIBUTArIA E FtNANCEIRA

secaqi

DOS TRlBtJTOS MUNICIPALS

§ 2' - A infrig£ncia ao disposto neste artigo e em seu pardgrafo 1 iroportard
em petda do mandate.

Art. 70 - As incompatibilidades declaradas no Art. 69, seus incisos e letras
desta Lei Orgdnictt, estende-se no que forem aplicdveis, ao Prefeito e aos
Secretirios Municipais ou Administi^ores.

Art. 71 - SSo crimes de responsabilidade do Prefeito os previstos em Lei
Federal.

Pardgrafo Cinico - O Prefeito sera julgado, pela prdtica de crime de
responsabilidade, peranteo Tribunal de Justi9ado Estado.

Art. 72 - S5o infra9des Polltico-Administrativos do Prefeito Municipal
sujeitas ao julgamento pela Camara dos Vereadores e sancionadas com a
cassa9So do mandate.

I - Impedir o funcionamento regular da Cdmara;

II - Impedir o exame de li\Tos, folhas de pagamento e demais
documentos quedevam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a
verificaQSo de obras e servi9os municipais, por comiss2o de
investiga9ao da Camara ou auditoria, regulaimente instituida:

III - Desatender, sem motivo justo. as convoca^des ou os pedidos de
informaQdes da Camara, quando feitos a tempo e em forma regular,

IV - Retardar apublica9ao ou deixar de publicar as Leis e atossujeitos a
es.sa formalidade;

V - Dei xar de apreseniar ̂  Camara, no devido tempo, em forma regular,
a proposta or9amentdria;
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VI - Descumprir o orfamento aprovado para o exercfcic financeiro;

VII - Praticar, contra expressa disposifSo de Let, ato de sua
competSncia ou emitir-se na sua prdtica;

Vni - Omitir-se ou negligenctar na defesa de bens, rendas, direitos ou
interesses do Municlpto sujeito a administrafSo da Prefcilura;

IX - Ausentar-se do Municipio, per tempo superior ao permitido em
Lei, ou afastar-se da Prereitura, sem autorizafSo da Camara dos
Vereadores;

X - Proceder de modo incompativel com a dignidade e o decoro do
cargo.

§  1° • O Prefeito sera julgado, pela prdtica de in&afoes Politico-
Administrativas, perante a Camara, cujo processo obedecera ao seguinte rito:

I - A dendncia escrita da iniia9So poderd ser feita por qualquer eleitor.
com a exposifdo dos fatos e a indica9ao das provas, que deverd ser
protocoiada na Cdmara de Vereadores e remetida para o Presidente da
Camara;

II - De posse da denuncia o Presidente da Camara, naprimcira sessdo.
deterroinard sua leitura para conhecimentos de todos os membros do
Poder Legislative e remeterd a ComissSo Permanente de Constitui^do,
Justi9a e Reda^do Final, que analisard a dentincia e os documentos que
a instruem, olerecendo parecer sobre a existencia de indicios das
infrafoes apontadas, recomendando o seu reconhecimento ou
arquh'amento;

CAPtTULOIV

DAS OBRAS E SERVICOS MUNICIFAIS

Art. 109 - Nenhum empreendimento de obras e sevi^os do Municipio poderd
ter inlcio sem prdvia elabora9do do piano respective, no qual,
obrigatoriamente, conste:

I - A viabilidade do empreendimento, sua convenidnciae oportunidade
para o interesse comum;

II - Os pormenores para a sua execufdo;

[IT - Os recursos para o atendimento das respectivas despesas;

IV - Os prazos para o seu inicio e conclusdo, acompanhados de
respectivajustificafdo.

§ r - Nenhuma obra, service ou mclhoramento, salvo coses de extrema
urgencia, serdexecutadasem previo or^amento de seu custo.

§ 2** - As obras piiblicas poderdo ser executadas pela Prefeitura, per suas
autarquias e demais entidades da administra93o indireta e, per terceiros,
mediante licita^So.

Art 110-Apermissdo de servifopdblicoa titulo precdrio, serdoutorgadapor
decreto do Prefeito, apds edital de chamamento de inteiessados para escoiha
do melhor pretendente, scndo que aconcessdo so sera feita com autorizafdo
legislati va, mediante concorrSncia pub! ica.

§ 1° - Serdo nulas de pleno direito as permissdes as concessSes, bem como
quaisquer outros atos feitos em desacoi^o com o estabelecido ncste artigo.
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alinhamento ser9o alienadas nas mesmas condifOes, quer sejam
aproveit&veis ou n9o.

Art 105 - A aquisi(9o de bens imoveis, por compra ou peimuta. dependeta de
pr^via avalia^So e autoriz(9o legislati va.

Art 106 - £ proibida adoa99o, venda ou concessSo do uso de qualquer fra^So
dos parques, prafas, jardins ou laigos publicos. Pequenos espa^os destinados
a venda de jomais, revistas ou refrigerantes, depender3o de autorizafao
municipal, proibidasuaalienaf3o.

Art 107 - O uso de bens municipals, por terceiros, so poderd ser fcito
mediante concessSo, penniss9o ou autoriza^ao a dtulo pre^o. atravds de
autorizafSo legislativa,

§ 1° - A concess§o de uso dos bens pOblicos de uso especial e dominicais
dependerd de lei e concoirOncia e sei^ feita mediante contraio. sob pena de
nulidade do ato, tessaK'ada a hipdtese do § 1° do art 102, desta Lei Oigdnica.

§ 2° - A concess9o administratlva de bens publicos de uso comum somente
poderd ser outoigada para finalidades escolares, de assistencia social ou
turfstica, mediante autorizafao legislativa.

§ 3° - Apcrmissao de uso, que poderd incidir sobre qualquer bem publico, serd
ieita, a titulo predirio, por ato imilateral do Prefeito, atiavesde decreto

Art. 108 - Autiliza9ao eadministrafao de bens publicos de uso especial como
mercados, matadouros, estagdes, recintos de espetdculos e campos de
csporte, ser9o feitas na forma da lei e regulamentosrespectivos.

III - De posse do parecer da Comiss3o de ConstituifSo, Jusli9a e
Reda99o Final que recomenda o lecebimento ou arquivamento da
denuncia, o Presidente da C&nara, determinard que o mesmo seja lido
em plenario na sessSo imediata ao recebimento do parecer, consultando
o Plen6rio sobre a aceita9So ou n3o do parecer da ComissSo de
Constitui93o. Justi9a e Reda93o Final, se recomendado o arquivamento
e este for aceito, seii imediatamente, arquivada a denuncia;

IV - Recomendando o parecer da Comiss3o de Constitui93o, Justi9a e
Reda93o Final o recebimento da denuncia c o mesmo for acatado pelo
Plenario, sera a demmcia lida e consultado a CSmara sobre o seu
recebimento. Decidido o recebimento da denuncia, pelo voto de 2/3
(dois teiqos) dos membros da Camara, na mesma sessSo sera
constituida a ComissSo processante, com tres Vereadores sorteados
entre os desimpedidos, os quais clegerSo. desde logo, o Presidente. o
Relator e o membro;

V - O denunciante sendo Vereador flcara impedido de votar sobre a
dentincia e de integrar a ComissSo processante, podendo, todavia,
praticar todos os atos de acusa93o. Se o denunciante for o Presidente da
CSmara, passarS a Presidencia ao substituto legal, para os atos do
processo, e so votarS se necessdrio para completar o quorum de
julgamcnto. Seraconvocado o suplcnte do Vereador impedido de votar,
o qual nSo poderd integrar a ComissSo processante;

VI - Desde que a denuncia seja recebida por dois ter90s dos membros
da Camara, o dentmciado serd afastado de suas fun9des atd o
julgamento final;

VII - Recebendo o processo. o Presidente da ComissSo Processante
iniciara os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o
denunciado, com a reme.ssa de c6pia da dendncia,
documentos que a instruirem e do parecer da ComissSo de

76 53

Este documento possui seguranta de inviolst>llidade de autoria. hora e data, garantidas pelas autorldades oeitHicadoias AC/Setasa a Secretaria da
Recelta Federal, da ICP Brasll e DIvtsSo Service da Hora do Observstfirio Nadonal, cpja autentieidade pode ser

comprovada no campo de assinatura do documento eletrSnico.

Este documento possui seguranca de inviolablSdade de autoria. hora e data, garantidas pelas autorldades certiRcadoras AC^Serasa e Secretaria da
Recelta Federal, da ICR Brasll e Oivlsfio Service da Hora do Observatfitio Nadonal, c«4a autentictdade pode ser

comprovada no campo de assinatura do documento eletrSnico.



PREFEITURA DE CHORROCHO • BA
I III P1 dlwM I www.ba.ioe.org.br/prefeitura/chorrocho

'OficidI ElGtrOniCB I sexta-felra, 05 de Julho de 2013 • Edi^do n" 297

PREFEITURA DE CHORROCHO • BA
I III PI 6llw9 I www.ba.ioe.org.br/prefeitura/chorrocho

'Oficial Eletronica I Sexta-feira, 05 de Julho de 2013 • Edigdo n° 297

ConstituifSo, Justi9a e Reda^o Final para que, no prazo de dez dias,
apresente defesa pr6via, por escrito, indlque as provas que pretender
produzir e arrole testemunhas, ate o mdximo de d^

Vni - Estando o denunciado ausente do Municipio, a notifica9do far-
se-d por edital, publicado duas vezes, no drgSo oficial de imprensa, com
intervalo de t^s dias, pelo menos, contado o prazo da primeira
publica93o. Decorrldo o prazo de defesa, a Comiss9o Processante
emitird parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguiraenlo ou
aiquivamento da dendncia. o qual, no caso de arquivamento, serd
submetido ao Plendrio. Se a Comissdo opinar pelo prosseguimento, o
Piesidente da Comissdo Processante designard desde logo, o inicio da
instru9iio, e detenninard os atos, diligencias e audilncias que se iizerem
necessdrios, para o depoimento do denunciado e Inquiii^So das
testemunhas;

IX - O denunciado deverd ser intimado de todos os atos do processo,
pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a anteced^ncia,
pelo mcnos, de vinte e quatro horas, sendo Ihe permitido assistir as
diligencias e audiencias, bem como formular peiguntas e reperguntas
as testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa;

X - Conclufda a instrufdo, sera aberta vista do processo ao denunciado,
para razdes escritas, no prazo de cinco dias. e apds, a Comissdo
Processante emitird parecer fmal, pela procedencia ou improcedfincia
da acusa^o, e solicitard ao Presidente da CSmara a convocaqSo de
sessdo para j uigamento. Na sessSo de julgamento, o processo serd lido,
integralmente, e, a seguir, os Vereadoies que o desejarem poderdo
manifestar-se verbalmentc, pelo tempo mdximo de quinze minutos
cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terd o prazo
mdximo de duas horas, para produzir sua defesa oral;

XI - Conclulda a defesa, proceder-se-d a tantas votafOes nominais,
quantas forem ds infiraf des articuladas na denuncia

I - Bens mdveis e imoveis de seu domfnio pleno, direitoou dtii;

II - Direitos e afdes que a qualquer titulo pertenfam ao Municipio;

III • Aguas fluentes emergentes e em depdsito, localizadas
exciusivamente em seu territdrio;

IV - Renda provenientc do exercicio de suas atividades e da prestafdo
deservifos.

Art. 103 - A alienafdo de bens municipals, subordinada d existencia de
interesse publico devidamente justificado, sera prcccdida de avalia^So e
obedecerdas seguintes normas:

I  - Quando imoveis, dependerd de autoriza^do legislativa e
concorrencia publica, dispensada esta nos casos de doa(So e permuta;

II - Quando mdveis dependerd apenas de concorrdncia pdblica,
dispensada esta nos casos dcdoa^Soquc serd permitida exciusivamente
para fins assistenciais ou quando houver interesse publico rclevante,
justificado pelo Executi vo.

Art 104 • O Municipio, preferentemente d venda ou doa(do de seus bens
imdveis. outorgard concessSo de direito real de uso, mediante prd\'ia
autoriza9do legislativa e concorrencia publica.

§ 1 ® - A concorrencia poderd ser dispensada, por lei, quando o uso se destinar a
concessionaria de ser\'iqo pdbltco, devidamente justificado.

§ 2® - A venda aos proprietdrios de imdveis lindeiros de dreas urbanas
remanescentes e inaproveitaveis para edifica^des, resultantes de obras
publicas, dependerd apenas de prdvia avalia9do e autoriza^So legislativa
dispensada a licita(3o. As dreas resultantes de mo^fica^es de
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contratos e decisOes, desde que requeridas para fim de direito detenniiiado,
sob pena de lesponsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar
asuaexpedifSo.

Pardgrafo Cintco - As certiddes relativas ao Poder Executive serSo
fomecidas pelo Secretiirio de Administrafdo da Prefeitura, exceto as
declaratdrias de efetivo exercicio do Prefeito, que ser3o fomecidas pelo
Presidente da C&nara.

CAPiTULO m

DOS BENS MUNICIPAIS

Art 99 - Cabe ao Prefeito a adnimistra93o dos bens municipals respeitada a
competfincia da Camara quanto aqueles utilizados em sens servi^os.

Art 100 - Todos os bens municipals deverSo ser cadastrados, com a
identificafao respcctiva, numerando-se os mdveis s^;undo o que for
estabelecido em regulamento, os quais ficarSo sob responsabilidade do chefe
da Secretaria ou a que forcm distribuidos.

Art. 101 - Osbenspatrimoniais do MunictpiodeverOoserclassificados;

1-Pelasuanaturcza;

II - Em iiela9doacadaservi90.

Pardgrafo tinico - Dcverd ser feita. anualmente, a conferencia da escritura
patrimonial com os bens existentes, e. na presta^So de contas de cada
cxercicio, serd incluido, inventdrio de todos os bens municipals.

Art 102 - S3o bens municipals:

Considerar-se-a afiastado, deGnitlvamente, do cargo, o denunciado que
for declaiado pelo veto de dels telvos, pelo menos, dos mcmbtos da
CSmara, em curso de qualquerdas inihifdes especiilcadas na dendncia.
Concluido o julgamento, o Presidente da Camara proclamaid
iraediatamente o rcsultado e fard la\'rar ata que consigne a vota9So
nominal sobre cada inlhifSo, e. se houver condena^So, expedira o
competente decreto legislati vo de cassa^do do mandato do denunciado.
Se o resultado da vota92o dor absolutdrio, o Presidente determinaid o
arquivamento do processo. Em qualqucr dos casos o Presidente da
Camara comunicaid d Justifa Elehoral o resultado;

XII - O processo, a que se refers estc artigo, deverd estar conclufdo
dentro em cento e vinte dias, contado da data em que se efetivar a
notiGca93o do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o
processo sera arquivado, sem prejuizo de nova denuncia ainda que
sobre os mesmos fatos.

§ 2° - A Camara podeidcassar o mandato de Vereador, quando:

I - Utilizar-se do mandato para a pidtica de atos de corrup9&o ou de
improbidade administrativa;

II - Fixar residenciafora do Municipio;

III - Proceder de modo incompativel com a dignidade. da CSmara ou
faltar com o decoro na sua conduta publics.

§ 3° - O processo de cassa92o de mandato de Vereador e, no que couber o
estabelecido no § I °deste artigo.

§ 4° - Sendo o denunciado Vereador, recebida a denuncia, por dois tcr9os dos
membros da Camara, serd o raesmo afastado de suas fun9des atd o
julgamento Gnal, convocando-se o respectivo suplente, que n2o poderd
intervir nem votar nos atos do processo do substituido.
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§ 5° - Aplicar-se-d ao Vicc-Prefeito, no que couber, o disposto nestc anigo c
seuspaidgrafos.

Art. 73 - Serd declarado vago, pela Cdmara Municipal, o cargo de Prcfeito
quando:

I - ocorrer faleclmento, renuncia ou condena9ao por crime ftincional ou
^  eleltoral:

II - deixar de tomar posse, sem moiivo justo aceito pela Cdmara, denlro
doprazode 10(dez)dias;

III - infrigir as normas do art 69 desta Lei Oigdnica;

IV - perder ou liver suspensos os direitos pol iiicos.

secAoiv

DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO

Art. 74 - SdoauxiliaresdiretosdoPrefeito:

I • OS Secretdrics Municipals;

II - OS Administradores;

Pardgrafo Onico - Os cargos sdo de iivres nomea^do e demissdo do Prefeito.
••

Art. 75 - A Lei Municipal estabelecerd as auibuigSes dos auxiliares diretos do
Prefeito, definlndo-lhesa competfincia. devcrese responsabilidade.

56

IV - contrato, nos seguintes eases:

a) admissSo de servidores para servi90S de cardter tempordrio, nos tennos
ao Art. 82, IX, desta Lei Orgdnica;

b) execufdo de obras eservifos municipais, nos termos da lei.

Pardgrafo Onico - Os atosconstantes dos itens II e 111 dcste artigo, poderdo
serdelegados. i

SECAOIV

PAgPRQIBICOEg

Art. 96-0 Prefeito, o Vlce-Prefeito, os Vereadores e os servidores
municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles pot matrimdnio ou
parentesco, afim ou consagulneo, atd o segundo grau, ou pot ado^do, ndo
poderdo contratar com o Municlpio, subsistindo a proibi^o atd 06 (seis)
meses apos flndas as respectivas ftin^des.

Pardgrafo Clnico - Ndo se incluem nesta proibi^do os contratos cujas
cldusulas e condiqdes sejam uniformes para todos os interessados.

Art. 97 - A pessoa juridica cm ddbito com o sistema da seguridade social
publico ndo poderd contratar com o poder Publico Municipal nem dele
receber beneficios ou incentives fiscais ou creditlcios.

secaqv

dascertidOes

Art. 98 - A Prefeitura e a Cdmara sdo obrigadas a fomecer a qualquer
interessado, no prazo maximo de IS (quinze) dias, certidSes dos atos,

73

Este documento possul seguran^s de inviolabltldede de autoria, hora a data, garantidas pelas autoridades certlficadoras AC/Serasa e Secretsria da
Recelta Federal, da ICP Brasil a DIvisfio Servlfo da Hora do Observatdrio Nacionai, cuja autenticldade poda ser

oomprovada no campo da assinatura do documento eiatrfinlco.

Este documento possul saguran^a de Inviolabilldada da autoria, hora a data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa a Secretaria da
Recelta Federal, da ICP Brasil e DIvisfio Servifo da Hora do Obsarvatfirio Nacionai, cuJa autenticldade poda ser

comprovada no campo da assinatura do documento eletrSnlco.



' I m n r A n o o I f^f^efeitura de chorrochC • ba
llllljrwllwd I www.ba.ioe.org.br/prefeitura/chorrocho

'Oficial Eletronica I Sexta-feira, 05 de Julho de 2013 • Edi?3o n" 297
Imprensa

"Oficial Eletronica

I PREFEITURADE CH0RR0CH6 • BA
www.ba.ioe.org.br/prefeitura/chorrocho
Sexta-feira, 05 de Julho de 2013 • EdigSo n° 297

e) declara93o de ulilidade publica ou necessidade social, para flns dc
desapiDpriafdo ou de servidSo administrativa;

f) aprova^ao de regulamento ou de regimento das entidades que cotnpdetn
aadmintstiafSo municipal;

g) permissSo de uso dos bens municipais;

h) medidas executdrias do Piano Diretor de Desenvolvimento 1 ntegrado;

i) normas deefeitosexternos, nao privativosda lei;

j) fixa^So e altera^Ses de pre^os.

II - mediante decreto, sem numero, quando se iratar de:

a) provimento e vac3ncia de cargos pdblicos;

b) lota^So e relota^ao nos quadros de pessoal;

c) autoriza93o paracontrata^ao e dispensa de servidores sob o regime da
legisla93o trabalhisia;

III - mediante portaria, quando se tratarde:

a) cria93o de comissSo e designa^^o de seus membros;

b) institui93o e extin93o de grupos de trabalho;

c) abeitura de sindicancia e processo administrativo e aplica93o de
penalidades;

d) outros atos que, por sua natureza e flnalidade, nSo sejam objctos de lei
ou decreto.

Art. 76 - Sao condi96es especiais para investidura no cargo de Secretdrio ou
Diretor equivalcnte:

l-.serbrasileiro;

II - estarnoexcrciciodosdireitos politicos;

llI-sermaiorde21 (vinteeum)anos.

Art. 77 - Al^m das atribui95es flxadas em Lei, compete aos Secretdrios ou
Diretores:

I - subscrever atos e regulamentos referentes aos seus 6rgaos;

II - expedir instru9des para a boa execu9ao das ieis decretos e
regulamentos;

III - apresentar ao Prefeito relatdrio mensal dos servido9os realizados
por suas reparti90es;

IV - comparecer a CSniara Municipal, sempre que convocados pcla
mesma, para presta9ao de esclarecimenios oficiais.

§ 1° - Os decretos, atos c regulamentos referentes aos servidores autdnomos
ou autarquicos serao teferendados pelo Secretirio da Administra9ao.

§ 2° - A infngencia ao inciso IV deste artigo, sem justifica9ao, importa em
crime de responsabiiidadc.

Art. 78 - Os Secretarios sSo solidariamente responsdveis com o Prefeito
pelos atos que assinarcm. ordenarem ou praticarem.

Art. 79 - Acompetdncia do Administrador limitar-sc-aao distritoou povoado
paraoqual foinomeado.

1
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Parigrafo Cnico - Acs Adininistradores, como delegados do Executive,
compete:

I • cumprir e fozer cumprir, de acordo com as instrufSes recebidas do
Prefeito, as teis, resoIufOes, regulamentos e demais atos do Prefeito e
daCdmara;

II - fiscalizar os servifos distritais ou de bairro;

III - atender as reclama^s das panes e encaminhd-Ias ao Prefeito,
quando se tratar de matdria estranha ds suas atribuifdes ou quando Ihes
for favordvel a decisSo proferida;

IV - indicar ao Prefeito as providencias necessarias ao Distrito ou
Bairro;

V - prestar contas ao Prefeito mensalmente ou quando Ihe forem
solicltadas.

Art. 80 - O Administrador, em caso de licen^a ou impcdimento, serd
subtituido por pessoa de livre escoiha do Prefeito.

Art 81 - Os auxiliares diretos do Prefeito farOo declata^do de bens no ato da
posse e ao termino do excrclcio do cargo.

SECAOV

DA administracAo pCjblica

Art 82 - A Admimstra9ao Publica Direta e Indireta, de qualquer dos Podeies
do Municlpio, obedecera aos principios da legalidade, impessoaUdade.
moralidade. publicidade e tambdm, ao seguinte:

SECAOll

DOSLIVROS

Art. 94 - O Municipio manterd os livros que forem necessdrlos ao registro de
seusservi9os.

§ 1° - Os livros setdo abertos, rubricados c encerrados pelo Prefeito ou pelo
Presidente da Camara. conforme o caso ou per funciondrio designado para tal
fim.

§ 2° - Os livros referidos neste artigo poderdo ser substituidos por fichas ou
outro sistema, convenientemcnte autenticado.

secAoui

DOS ATOS ADMINISTRATl VOS

Art. 95 - Os atos administrativos de competencia do Prefeito devem ser
expedidos com obediencia as seguintes normas:

I - Decreto, munerado em ordem cronologica. nos seguintes casos:

a)regulamenta93o de lei:

b) institui93o. modificacao ou extin9ao de atribui96es n2o constantes de
Ici;

c) reguIamenta9ao intema dos drgdos que forem criados na administra9ao
municipal;

d) aberlura de crdditos especiais e suplementares, at< o limite autorizado
por lei, assini como cieditos exuaordindrios;
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CAPiTULO II

PQSATOSMVWICIPAIS

PA PDBLICIDAPE DOS ATOS MUNICIPAIS

% Art. 92 - A publicafao das Ids e atos munictpais far-se-d em drgdo da
imprensa local ou regional ou per afixafSo na sede da Prefeitura ou da
Camara Municipal, conformeo caso.

§ 1° - A escoiha do dtgdo da imprensa para a divulgaffio das leis e atos
administrativos far-se-a airaves de licita^So, em que se leWso em conta ndo
s6 as condifdes do pre^o, como as circunstdncias de frequencia, horario e
tiragem e distribuifdto.

§ 2° - Nenhum ato produzira efeito antes de sua publicafSo.

§ 3° • A publica(do dos atos nSo normativos, pela imprensa podcrd ser
resumida.

Art. 93 - OPrefeitoiardpublicar;

I - diariamente. per edital, o movimento de caixa, do dia anterior,

II - mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa;

9  111 - mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e
OS recursos recebidos;

*  IV - anualmenie, atd 31 de mar^o, pelo orgdo oficial do Estado, as
contas da administra93o, constituldas do balan^o financeiro do balan^o
patrimonial, do balan^o orpamentario e demonstrafSo das varia9des
patrimoniais, em formasint^ica.

I - OS cargos, empregos e fun9des pdblicas sSo acessfveis aos biasileiros
que preencham os requisitos estatelecidos em lei;

II - a investidura cm cargo ou emprego ptlblico depende de aprovaf^o
prdvia em concurso pOblico de provas ou de provas e titulos,
ressalvadas as nomea9des para caigo em comisSo declarado em lei de
livre nomea9So eexonera9So;

III - o prazo de validade do concurso piiblico serd de ate dois anos. ^
prorrogavel uma vez. por igual periodo;

IV - durante o prazo improrrogavel previsto no edital de convoca9ao.
aquele aprovado em concurso pdblico de provas ou de provas e n'tulos
serd convocado com prioridade sobre novos concursados paraassuntir
cargo ou emprego. na carreira;

V - OS caigos em comtss9o e as fun9des de conrian9a serSo exercidas,
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira
tecnica ou profissional, nos casos e condi90es previstos em lei;

VI - d garantido ao servidor pdblico civil o direito a livre associa93o
sindical;

VII - o direito dc grevc serd exercido nos termos e nos limites definidos
em lei complementar federal;

VIII - a lei reser\'ard percentual dos cargos e empregos publicos para as
pessoas portadoras de deflciencias e defining os criterios de sua
admissSo. O percentual de que trata este inciso sera de, no minimo, 02 %
(dois) por cento;

IX - a lei estabelecerd os casos de contrata92o por tempo determinado
para atender a necessidade tempotdria de excepcional interesse
publico;
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X - a revis3o geral da temunera^o dos servidores publicos far-se-d
sempre na meana data;

XI - a lei fixata o llmite mdxinK) e a rela9ao de valores entre a maior e a
menor remunetafSo dos servidores pdblicos, observado, como Itinite
maximo, os valores percebidos como remuners^So em espdcie, peio
Piefeito;

XII - OS vencimentos de cargos do Poder Legislativo nSo poderSo ser
superiores aos pagos pclo Poder Executivo;

XIII - 6 vedada a vincuIafSo ou equipara^do de vencimentos, para
efeito de remunera(3o do pessoal do servi^o publico, ressalvados o
disposto no inciso anterior;

XIV - OS acrescimos pecunidrios percebidos por servidor publico nSo
serSo computados nem acumulados, para fins de concessSo de
acrdscimos ulteriores, sob o mesmo titulo ou identico fundamento;

XV - OS vencimentos dos servidores publicos sSo iiredutiveis e a
remunerate observard o que dispde os arts. 37, XI, XII; ISO, II; 153,
III; e 1 S3, paragrafo2'', I, da Constituito Federal;

XVI - d vedada a acumulato remunerada de cargos publicos, exceto
quando houver compatibilidade de hordrios:

a) a de dois cargos de professor,

b) a de um cargo de professor com outro tdcnico ou cientifico;

c) a de dois cargos privativos de medico.

§ 2° - As entidades dotadas de pcrsonalidade juiidica prdpria que compdem a
Administiato Indireta do Municfpio, se classificam em:

I - Autarquia - o serviqo autSnomo, criado por lei, com personalidade
juridica, patrimdnio e receitas prdprias, para executar atividades tiplcas
da administrafdo publica, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestdo administrativa e financeiradescentralizadas;

II - Empresa Pdblica - a entidade dotada de personalidade Juridica de
direito privado, com patrimdnio e capital do Munidpio, criada por lei,
para explorato de atividades econdmicas que o Munidpio seja levado
a exercer, por forpa de contigdncia ou convenidncia Administrativa,
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito;

III - Sociedade de Economia Mista - aentidade dotada de personalidade
juridica de direito privado, criada por lei, para explorato de atividades
econdmicas, sob a forma de sociedade andnima, cujas a90es com
direito a voto pertenfam, em sua, maioria, ao Municipio ou a entidade
da Administrato Indireta;

IV - Fundacao Publica - a entidade dotada de personalidade juridica
legislative, para o desenvolvimento de atividades que n3o exijam
cxecuto por drgSo ou entidades de direito pdblico, com autonomia
administrativa, patrimdnio prdprio gerido pelos respectivos drgSos de
direto, e funcionamento custeado por recursos do Municipio e de
outrasfontes.

§ 3° - A entidade de que trata o inciso IV do § 2®. adquire personalidade
juridica com a inscrito da escritura publica de sua constitui^^ no Registro ^
de Pessoas Juridicas, n3o se Ihc aplicando as demais disposi^des do Cddico
Civil concementes 3s funda9des. •
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a) cooperafSo das associaQdes representativas no planejamento
municii^;

b)assemo em orgSocolegiado da Administrate Publicr Municipal direta
ouindireta;

c)audiencias publicas;

d) popular para ate lesivo ao patrimdnio publico, k moralidade
administrativaao meio ambiente e ao patrimdnio histdri(o e cultural;

e) acesso garaniido de qualquer cidadSo, sindimo, paitido politico c
entidade representativa d informa^ao sobre atos do govemo municipal e
das entidades por ele controlad^, telativos a gest§o dos interesses
publicos.

TlTULOIll

DA ORGANIZACAO ADMIN ISTRATtVA MUNICIPAL

CAPtTULOl

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 91 • A administrato municipal d constituida dos di^os integrados na
estnitura adn)inistali%-a da Prefeituia e de entidades dotadas de personalidade
juridicaprapria.

§ r° • Os digdos da adminiso^to direta que compdem a estnitura
administrativa da Prefeitura se organizam e se coordenau, atendendo aos
prindpiostecnicos recomendaveis ao bom desempenho de nias atribuites.

XVIJ - a proibito de acumular estende-se a empregos e fun^Ses e
abrange autaiquias, empresas publicas, sociedade de economia mista e
fiindagdes mantidas pelo Poder Publico;

XVin - a administrato fazenddria e seus servidores fiscais terSo,
dentro de suas dreas de competencia e jurisdifdo, precedencia sobre os
demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei especifica poderdo sercriadas empresa publica,
sociedade de economia mista, autarquia ou funda^So publica;

XX - depende de autorizafSo legislativa, em cada caso, a criato de
subsididrias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como
a participatode qualquer delas em empresas privadas;

XXI - ressalvados os casos especificos na legislate, as obras, servi9os,
compras e aliena^des seido contratados mediante processo de licitato
publica, que assegura igualdade de condi^des a todos os concorrentes,
com cidusulas que estabelefam obrigafd^ de pagamento, mantidas as
condi9des efetivas da proposia, nos termos da lei, exigindo-se a
qualificato t^cnico-econdmica indispensdvel a garantia do
cumprimento das obriga9Ses:

§ 1° - A publicidade dos atos, pro gram as, obras, servifos e campanhng dos
6rgdos publicos deverd ter cardter educativo, infotmativo ou de orientato
social, dela ndo podendo constar nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promoto pessoal de autoridadeou servidores publicos.

§ 2° - A ndo observdncia do disposto nos incisos 11 e 111 implicard a nulidade
do ato e a punifSo da autoridadc rcsponsdvel, nos termos da lei.
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§ 3° - As recIamafOes relativas & presta9ao de servlfos piiblicos ser9o
disciplinadasemlei.

§ 4° - Os atos de improbidade administrativas impottaiSo a suspens&o dos
direitos poUticos> a perda da iun9So publica, a di^nibilidade dos bens, o
lessarciamento ao eikrio, na forma e grada^So prevista em lei, sem prejuizos
da a^io penal cabivel.

S** - As pessoas juridicas de direito publicb e as de dlreito privado
prestadoras de servi^s publicos responderSo pelos danos qua sens agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso
contra o responsdvel nos casosde dolo ouculpa.

Art. S3 - Ao servidor publico com exerdcio de mandato eletivo aplicam-se as
seguintes disposiqdes:

I - tratando-se de mandato de Prefeito, serd a&stado do cargo, emprego
ou fim(3o, sendo-lhes facuitado optar pela sua remunera93o-,

II - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual ficara afastado
do sen cargo;

HI - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de
hordrios, percebera as vantagens de seu cargo, emprego ou fun^So sem
prejuizo da remunera9So do cargo eletivo e, nSo havendo
compatibilidade, serd aplicada a norma do inciso anterior;

IV • em qualquer caso que exija o afastamento para o exeicicio de
n  mandato eletivo, seu tempo de servi^o sera contado para todos os

efeitos legais. exceto parapromo^ao por merccimento;

§ 5° • Pica assegurada a participa^So do Conselho do Municipio no
planejamento, implantafSo, avalia^Soe acompanhamento das atividades da
Guarda Municipal.

CAPiTULOlTI

DA PARTICIPACAO POPULAR NA GESTAO MUNiaPAL

Art. 90 - Sera garantida a participa9ao da comunidade e de suas entidades
rcprcsentativas na gestSp do municipio, na formuIa^So e na execufgo das
politicas, pianos, or^amentos, programas e projetos municipals, conforme o
disposto naGbnstitui9So Fedei^, Estadual enestaLei Oiganica.

§ 1° - AparticipapSo referida neste artigodar-se-d, dentre outras formas, per:

I - Mecanismos de exercicio da soberania popular, tais como:

a)Plebiscito;

b) Referendo popular;

c)lniciativa popular de projeto de lei de interesse especiftco do Municipio,
de distritos, da cidade ou de bairros, mediante maniresta93o de pelo menos
cinco por cento do eleitorado;

d) Emendar esta lei observado o disposto no artigo 43,111;

e) Veto popular para suspender execu9do de lei, contrariar os interesses da
populapao.

II - Mecanismos de participa9ao na administra92o mtmicipal e de
controle dos sens atos. tais como:
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o govemo federal e estadual, podendo lambem receber auxiiio e coiabora^So
de entidades privadas.

Art 88 - as entidades particulaies que prestaiem servifos de ronda, guarda
eseguranfa terSo seu funcionamento regulamentado em lei, as
disposipOes federais e estaduais.

SECAOVUl

PAGVARPAMVNICiPAl.

Art. 89-0 Municipio poderd constituir guarda municipal, for^ auxiliar
dcstinada a prote93o de seus bens, ser\'i90s e instala9des, em forma de lei
complementar, obedecidos os preceitos da lei federal.

§ 1" - A lei complementar de cria93o da guarda municipal dispori sobre
acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de irabalho, com base na
hierarquiae disciplina.

§ 2° • A investidura nos caigos de guarda municipal far-se-A medianle
concurso piiblico de provas ou deprovas e titulos.

§ 3^ • A Guarda Municipal terd tambdm a a incumbencia de vigiar e proteger
as dreas de prote93o ambiental, especialmente as definidas no artigo 185
destaLei;

§ 4® - A Guarda Municipal tcrd emseu contingente, elemenlos masculinos,
para a96es repressivas, e femininos, para fiscaliza9So do transito e aqdes

^ burocraiicas e do servi9o social;

•  § 5° - Para consecu93o dos objetivos da Guarda Municipal, o Municipio
podera celebrar convdnio com o Estado e a Uni3o:

V - para efeito de beneficio previdcncidrio, no caso de afastamento os
valores serto determinados como se no exercicio estivesse.

SECAQVj

DOS SERVIDORES PfJBLlCOS

Art 84 - O Municipio instituird regime juridico Onico e pianos de canei
para os servidores da administra9§o publica direta, das autarquias e das
iundaqdespublicas. v

§ 1° - A lei assegurara aos servidores da administ(a9So direta. isonomia de
vencimentos para caigos de atribui9dcs iguais ou assemelhados do mesmo
poder ou entre servidores dos Poderes Exccuti vo e Legislative, ressalvadas as
vantagens de cardter individual e as relativas d natureza ou ao local de
trabalho.

§ 2® - Apiica-se a esses servidores o disposto no Art 7°,IV, VI, VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIIL XIX. XX, XXII, XXIII e XXX, da
Constitui93o Federal.

§ 3® - Pica proibida a coloca93o de servidores municipals & disposi93o de
digSos publicos federais e estaduais, suas autarquias e sociedades de
economia mistas com dnus para o Municipio.

§ 4° - O Municipio proporcionard aos servidores, sem distin9So de sexo,
oportunidades adequ^as de crescimento profissional atravds de programas
de forraa9So de mao-de-obra, aperfei9oamento e reciclagem, inclusive para
habita^aonoatendimentoespeciflcoamulher.

•«

§ 5® - O Municipio atuard na sua drea, em coopera93o com a UniSo e o Estado,
visando coibir a exigencia de atestado de esteriliza9ao e de teste de gravidez
como condi9ao paiaadmissSo ou petmanencia no trabalho.
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Art 85 - Oservidorseriaposeniado;

I - per invalidez peimanente, sendo os proventos integrais quando
decorrente de acidentes em servi9o, moldstia profission^ ou doen9a
grave, contagiosa ou Incur&vel especificada em tei, e proporcionais nos
demais eases;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
^  proporcionais ao tempo deservt9o;

III - voluntariamente:

a) aos trinta e cinco anos de servifo, se homem, e aos tiinta, se mulher, com
proventos integrais;

b) aos trinta anos de efetivo exercfcio em ftmfdes de niagistdrio, se
professor, e vintee cinco, se professora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de servi9o, se homem, e aos vmte e cinco, se mulher, com
proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de servi90.

§ 1 ̂  - A lei complementar poderd estabelecer exce95es ao di^sto no inciso
111, "a" e "c", no caso de exercido de atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas;

§ 2° - A lei disport sobre a aposentadoria cm cargos ou empregos tempordrios;
I

§ 3° - O tempo de servi9o pdblico federal, estadual ou municipal serd
computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de
disponibilidade.

§ 4° - Os proventos de aposentadoria serdo revistos, na mesma propor93o e na
mesma ̂ ta, sempre que se modificar a remunera93o dos servidores em
atividades, sendo tamtam estendidos aos inativos quaisquer beneficios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decoirentes de transfonna9do ou reclassinca93o do cargo ou fun9ao
em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. ■

§ 5" - 0 beneflcio da penslo por mortc correspondera a totalidade dos
vencimentos ou proventos do ser\'idor falecido, at6 o limlte estabelecido em
lei, observado o disposto no ardgrafo anterior.

Art 86 - S3o estdvcis, ap6s dois anos de efetivo exercicio, os servidores
nomeados em virtude de concurso p6blico.
§ 1® - O servidor piiblico estavel so perdera o cargo em virtude de senten9a
judicial transitada cm julgado ou mediante processo administrativo em que
Ihe seja assegurada ampla defesa.

§ 2° • invalidade por sentenfa judicial a denuss3o do servidor estdvel sera ele
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzindo ao cargo de origem,
sem direito a indenizafSo, aproveitado em ouUo cargo ou posto em
disponibilidade.

§ 3® - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade o servidor estdvel
ficard em disponibilidade remunerada, com vencimentos integrais, atd ter
adequado aproveitamento em outro cargo.

SECAOVII

DASEGURANCA

Art. 87 - O Munidpio propiciard condi9des paraimplanta9ilo de corpo de
Bombeiros para a prote9do da comunidade, mantendo convenio com

i
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