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Estado do Piauí 
Câmara Municipal de Barras 

LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍP IO DE BARRAS - P I 

PROMULGAÇÃO - ABRIL DE 1990 

REVISÃO MUNICIPAL - DEZEMBRO DE 2018 

LEI ORGÃ1NICA MUNICIPAL 
BARRAS - PI 

PROMULGAÇÃO - ABRIL IDE 1990 
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Eudes Raulino de Almeida Filho - Vice-Presidente 
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REVISÃO - DEZEMBRO DE 2018 

Composiç.ã.o da Câmara Municipal de Vereadores da Barras -Ano 2018: 
lrtandio Sales dos Santos - Presidente 

Vi cente Neto da Silva -1º Vice-Presidente 

Jovelina Furtado Castro -2° Vice~Presidente 

Maurício Brito Pereira Darna,sceno - 1• Secretã,rio 
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Antõnio Sales Costa 

Estado do Piauí 
Câmara Municipal de Barras 

PREAMBULO 

Nós, os Vereadores do Município de Barras, no exercício do mandato, 
c.om as plenas atribu ições constitucionais, de permanente competência 
organizacional, revisamos na Integra a presente Lei Orgânica, procurado 
rpreservar o seu te,cto histó~ico. A&slm, aprovamos as mudanças necessárias à 
consti~ucionalidade, assegurando o Estado Democrático de Direito para o 
fortalecimento do !Municlpio, oferecendo e garantido os direitos indivíiduais e 
da sociedade civil. Nestes termos, fundado em uma sociedade plural visando o 
desenvoMmento local integrado e sustentável para todos os Munlclpes, 
rpromulgamos a presente Revisão da. Lei Orgãnica do Município de Barras, 
!Estado do Piaui. 

Estado do Piauí 
Câmara Municipal de Barras 

IPROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 13/2018 

"EMENDA DE REVISÃO À L.EI ORGÂNICA DO 
MUNICIPIO DE BARRAS/PI" 

Modifica, acreS<:enta, renumera e revoga artigos, parágrafos, 
incisos e alíneas da Lei Orgãnica do Município de BarrasfPI : 

A Câmara Municipal de Banras/PI aprovou e a Mesa Diretora, nos 
termos do art.40§2" da Lei Orgãnica do Município, PROMULGA a seguinte 
!Emenda: 

TITULO 1 

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAi. 

CAPITULO! 

DO MUNICIPIO 

SEÇÃO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° - O município de Barras, pessoa juridica de direito público interno, na 
pleno uso de sua autonomia pol ítica, administrativa e financeira , reger-se-á por esta 
Lei Orgânica, na forma da Constitu'ção. 

Art. 2° • São Poderes do Município, Independentes e harmônicos entre si, e 
Legislativo e o Executivo. 

§1º - São símbolos do Município a bandeira, o hino e brasão, representativos 
de sua cultura histórica; 

§ 2" - A cor padrão a ser utilizada nos prédios e logradouros públicos será e 
cor predominante no brasão e na bandeira do município. 

Art. 3° - Constituem bens do Município tod&; as coisas móveis, direitos e 
ações que a qualquer titulo lhe pertençam. 

Art. 4°- A cidade de Barras é a sede do Município e confer&--lhe o nome. 
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Art. 5° -O Mooicípio reger,se-á nas relações jurídicas e nas atividades 
polltloo-administralivas, pelos seguintes principlos: 

1- a cidadania; 
li - a dignidade da pessoa hurnana; 
Ili - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
IV - o pluralismo político; 
V - o respeito ao estado de direito; 
VI • a moralidade e a transparência dos atos administrativos. 
VII - a prática democrática; 
VIII - a soberania e a participação popular; 
IX - a transpartncla e o controi. popular na ação do governo; 
X • o respeito à autonomia e à Independência de atuação das 

associações e movimentos sociais; 
XI - a programação e o planejamento sistemáticos; 
XII • o exercício pleno da autonomia municipal; 
XIII - a articulação e cooperação com os demais entes federados; 
IVX - a garantia de acesso, a todos, de modo justo e igual, sem distinção 

de origem, raça., sexo,, orientação sexual, cor, idade, ,condição econõmica, 
mliglão, ou qualquer outra discriminação, aos bens, serviços, e condições da 
vida indispensáveis a uma e,dstlncia digna; 

XV - a acolhida e o tratamento igual a todos os que, no respeito da lei, 
afluam para o Município; 

XVI - a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do 
meio ambiente do Município; 
XVII - a preservação dos valores :históricos e culturais d.a população. 
(Al TERADO PELA EMENDA N,º 13/2018) 

Art. 5"A • É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado 
e com ootros Municípios, assegurar a l.odos o exercício dos direitos individuais, 
coletivos, difusos e sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela 
Constíh.Jição Estadual, e daqueles inerentes às condições de vida na cidade, 
inseridos nas competências rnunlcipais especificas, ern especial! no que respeita a: 

1 - meio ambiente humanizado, sadio e ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo, para as presentes e futuras gerações; 

li - dignas condições de moradia; 
Ili - proteção e acesso ao patrimônio histórico, cultural, turístico, artistice, 

arquilelõnlco e paisagistíco; 
IV - abastecimento de gêneros de primeira neoessidade; 
V - ensino fundamental e educação infantil; 
Vl • acesso universal e igual à saúde; 
VII - acesso a equipamentos culturais, de recreação ,a lazer. 
Parégrafo ímico - A ,criança, o adolescente e os idosos são considerados 

prioridade absoluta das ações municipais. 

SEÇÃO li 

DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 

Art. 6" • O Municipio poderá dMdir,se para. fins admínistralivos em Distritos ai 
serem criados por lei, obseNada a legislação estadual e o atendimento aos 
requisitos previstos nesta Lei. 

§1°- A criação poderá efetuar-se mediante fusão de dois ou ma.is distritos. 
que serão suprimidos, sendo dispensada, nessa hipótese a verificação dos 
requisitos previstos no artigo 7" desta Lei. 

§20 - A extinção dos distritos somente sera efetuada mediante consulta 
plebiscitária à população da área interessada. 

§3" - O distrito terá o nome da respectiva sede, cuja categoria será a de vila. 

Art. 7" - O município poderá criar,. organizar e sup!'imir distritos, observada a 
presente lei Orgênica, a legislação estadual, assim como os seguintes requisitos: 

1 • Existência de povoação sede, pelo menos cinquenta moradias, escolas 
públicas, posto polioial e posto de saúde. 

Parágrafo Único - A comprovação dos requisitos exigidos far-se-á mediante: 
a) - declaração emitida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística, de população; 

b) • certidão, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número 
de eleitores; 

c) - certidão ernitida pelo departamento de Cadastro Imobiliário do 
Município certificando o número de moradias; 

d) - oerlidão dos órgãos fazendários estadual e municipal, atestando a 
a1Y0cadação na respectiva área territorial; (revogado) 

e) - certidão. emitida pelo Município ou Secretarias de Educação, de Saúde: 
e de Segurança Pública do Estado, atestando a existência de escola pública, po.stos 
de saúde e policial na povoação sede. 

§ 1° - A alteração de divisão administrativa do Município não poderá ser 
feita em ano de eleições municipais. 

§2º - A instalação do Distrito se fará, em sessao solene e conjunta dei 
ambos os poderes, marcada pelo Presidente da Cêmara Municípal. 

CAPITULO li 

DA COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO 

SEÇÃOI 

DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA 

Art 8" - Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu 
peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, 
dentre outras, as seguintes atríbuíções: 

1- legislar sobre assuntos de interess.e local; 
li - elaborar a Lei de Dlrebizes Gera.is de Desenvolvimento Urbano, o Plana 

Diretor, o Plano de Controle de uso. do parcelamento e de ocupação do solo urbana 
e o código de obras; 

Il i -criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual; 
íV - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; 
V - elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos; 
VI - instituir e arrecadar tlibutos, bem como ~licar as suas rendas; 
VII -fixar. fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos; 
VIII-dispor sobre organização, administração e execução dos serviços 

locais; 
IX - dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públioos; 
X- organizar o quadro e estabelecer o regime juridioo único dos servidores 

públioos; 
XI - organizar e prestar, diretamente, ou sob-regime de conoessão ou 

permissão, os serviços põblicos loca.is; 
XI I - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de 

estabelecimento indústrias, comérci06 prestadoras de serviços quaisquer outros; 
XI II - cessar a licença que houver concedido ao estabelecimento que tomar 

prejudicial à saúde, a higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes 
fazendo oessar a ati\lidade ou determinando o fechamento do estabelecimento; 

XIV - estabelecer certidões administrativas necessárias à realização de seus 
serviços, inclusive à dos seus concessionários; 

XV - adquirir bens, indusive mediante desapropriação, por necessidade OUI 

utilidade pública, ou por interesse social; 
XVI - regular a disposição, o traçado e as demals condições dos bens 

públicos de uso oomum; 

XVII - regulamentar a utílizar;ão dos logradouros públicos e, especialmente na 
perímetro u~bano, determinar o itinerário e os pontos de paradas dos transportes 
,coletivos; 

XVIII - fixar os locais de estacionamentos de taxas e demais veículos; 
XIV - conceder, permitir ou autorizar os serviços de transportes coletivos e de 

táxis, fixando as respectivas tarifas; 
XX - fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em 

condições especiais; 
XXI - disciplinar os servi905 de cargas e descargas e fixar a tonelagem 

máxima permitida a veículos que circulam am vias públicas municipais; 
XXII - tomar obrigatória a utilização da estação rodo1tlárta: 
X.XII I - sinalízar as vias urbanas e as eslradas municipais, bem como 

regulamentar e fiscalizar sua utilização; 
xxrv - prover sobre as limpezas das vias e logradouros públicos, remoção e 

destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza; 
~ - ordenar as atividades uroe.nas, flX8ndo oo.ndições e horário para 

funcionamento de estabelecimento indústrias, comerciais e de serviços, observadas 
as normas federais. pertinentes; 

~ I - dispor sobre os seNiços funerários e de cemitério; 
XXVII - fegulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de 

,cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer oul:fos meios de 
publicidade e propaganda, nos locais suíeitos ao poder de policia municipal; 

XXVIII - prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronlo
sooorro, por seus próprios seNiços ou mediante convênio com instituição 
,especializada; 

X.XIX - organizar e manter os serviços de fiscalização, nec8S'Sários ao 
,exercício de poder de polícia administrativa. 

XXX - fiscalizar, nos locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias 
dos gêneros alimentícios; 

XXXI - dispor Sdbre o depósito e venda de animais e mercadooias 
apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal; 

XXXII - dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a 
finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou 
transmissores; 

XXXIII - estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e 
regulamento; 

XX.XIV - promover os seguintes serviços: 
a) Mercados, feiras e matadouros; 
b) Construção e conservação de estradas e caminhos municipais.; 
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e) Transportes coletivos eslritamente municipais; 
d) Iluminação pública; 
XX.XV - regulamentar o sel"\/i90 de carros de aluguel, inolusille o uso de 
ISixímetro; 
XX.XVI - assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições 

administrativas municipais, para defesa de direitos e esclar,ecimentos situações, 
estabelecidas os prazos de atendjmento; 

XX.XVII - cria.r mecanismos que combatam a discriminação à mulher, à 
criança e o adolescente em situação de risco, às pessoas portadoras de deficiência 
e de doenças contagiosas, ao homossexual, ao idoso, ao negro, ao ex-dietento a 
promovam a igualdade enlte os cidadãos. (Emenda n" 02, de 10.06.05) 

§ 1° - As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso li deste 
artigo deverão exigir reservas diárias destinadas a: 

a) zonas verdes e demais llog.radouros públicos; 
b) vias c1:e tráfegos e de passagens de canalizações públicas, de esgotos e de 

ã.gua pluviais nos fundos dos vales; 
e) passagem de canalizações públicas de esgotos e de águas pluviais com 

largura mínima de dois metros nos fundos dos lotes, cujo desn,ivel seja superior a 
um metro, de frente ao fundo. 

§ 2° A lei complementar de criação de guarda municipal estabeleoerá a 
organiuição e compelência dessa força auxmar na produção dos bens, servi90s e 
insta1aQÕ9s municipais. 

SEÇÃO li 

DA COMPErtNCIA COMUM 

Art. go - É da CQmpetência adminislraliva comum do Município, da União e do 
Estado, observada a lei complementar federal, o exeroicio das seguintes medidas; 

1 - zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas 
e conservar o patrimônio pú:blloo; 

11 - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência. inclusive proporcionando o deslocamento e a 
hospedagem, na Capital do Estado, aos munícipes reconhecidamente carentes, por 
tempo determinado (necessário e suficiente) com o devido encaminhamento aos 
serviços médicos especializados, desde que não oferecidos pelas Instituições 
médicas do !Município. 

Ili - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histór"co e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de artes e 
dos outros bens de valor histórico, artistíco ou culrural; 

V -proporcionar os meíos de acesso à cultura, a educação e à ciência; 
VI - proteger o meio ambiente ,e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; 
VI I - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 

atimentar; 
IX - promover programa de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 
X - registra acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa a 

exploração de recursos hídriCQS e minerais em seu lenitó.rio; 
XI - estabelecer e implantar política de educação para a segurança da 

trânsito. 

SEÇAOIII 

DA COMPE~NCIA SUPLEMEINTAR 

Art. 10 - Ao Municlpio, compete suplementar a legislação federal e estadual, 
no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, 

Paragrafo Onico - A competência. prevista neste artígo será exercida em 
relação à legislação Federal e Estadual no que digam respeito ao peculiar interesse 
municipal, visando a adaptá-los à realidade local. 

CAPITULO Ili 

DAS VEDAÇÕES 

Art. 11 - AD Municipio é vedado; 
1 - estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus repres.entantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interessa 
público: 

li - reousar fé aos documentos públicos; 
Ili - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si; 
IV - subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pe.rtenoenles 

aos cofres públicos, que pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-.falante ou 

qualquer outro meio de comunicação, propagada politic~partidária ou fins estranho 
à administração; 

V - manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas 
de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoa! de autoridades ou servidores públicos; 

VI - outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dividas, 
salvo através de lei especifica; 

VII - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
VIII - instituir tratamento desigual enlre contribuintes que se encontrem em 

situação equivalente, proibida, qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
,ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títu los ou direi tos; 

IX - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 

que os houver instituído ou aumentados; 
b) no mesmo exercício financei ro em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou: 
X - utilizar tributos com efeitos de confisco; 
XI - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 

1ributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvado a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 

XII ir:1stiwir iFnlM)Sle seeFe: (Revogado) 
a) patFimênio, Fenda eu ser.•içe da Uniãe, de Estado e de eutros M.inisípi9S; 

(Revogado) 
b) len,plos ee qualquer s.ilte ; (Revogado) 
~tfimêRi&r--f'8~r:t~ioos, inGIY6iw-suas 

tuneaçêes, das entidaees sineiGais ees trabalhadeFas, eas instítui9êes de eeusa~o 
e ~e aoeiot.ênoia seeiol i soR-1 f.ins luoFaiiueo, aion(#i9os es r:ar:twioites ~a lei fedor;al; 
(Revogado) 

d) livres, jamais, f')eFiádiees e e papel 8oslinade à 6ua iFl'lf')ressêa: (Revogado) 
§ 1° A •,•eeaçãe ee inslse XII, a, é &l!k!Asl•m às autafqt1ias e às rundaçães 

instiluídas e moolidas pele Peder Públioo, ne que se i=efei=e ae palrimônie, à Fenda, e 
aes se1Viçes •.<im~ulades às suas finalidades essençiais eu às de!as deeeffenles; 
(Revogado) 

§~ i\s vecla98es de insise XII , a, e Ele parágrakl anteFior nãe so afllisa.m ae 
palfin,ênie, à Fenea e aes sep.,i990 relasienaaeo sen, ~plera~e de ati,,,idaaes 
essnâmieas regi!las 13alas nei:mas a13lisá,,.eis a em13reensiA1enle F1Fi•,..;1ees, ew q1,m 
!=laja oonlmpFesla~e e.i pagamente ee prnços ou taFifas pele .isuáfie, nen, e11enera 

e PFOfflileAte eeFRpFaeer Eia eeFiga~ãe do pa:gar ifftpe&te FOlaliYafflBAle ao BBFFI 
iméYelr(Revogado) 

§ d9 As ueSaçõos 8Mf3FO&&as AS inoise XII eliAeas ta e e eer:Rpreendo~ 
semente e palfirnênie, a renda e as eeNiços relasienaeee sem as finalídades 
866eR6iais das entidades nelas mer:1Giena8as: (Revogado) 

§ 4° ,o.e, •/edaçães el$ressas nes inGlses VII e XII serãe raglllamentadas em 
loi GOR'IJ)I0FA0Rlar focloral. (Revogado) 

TITULO li 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPITULO! 

DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃOI 

DA CÃMARA MUNICIPAL 

Art. 12 - O Poder legislativo do Município é exercido pela Cêmara Municipal, 
composta por 13(treze) Vereadores com mandato de quatro anos, eleitos pelo 
sistema proporcional. 

§1º- cada Legislatura terá a duração de 04 (quatro) anos, compreendendo 
cada ano uma sessão legislativa. 

§ 2° - O número de Vereadores a que se refere este artigo só poderá ser 
alterado na forma prevista no art. 2.9 IV da Constituição Federal. 

§3° - Ao Poder Legislativo do Munlcfplo fica assegurada autonomia funcional 
administrativa e financeira. 

§4°- A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, de 2 de fevereiro a 17 da 
julho e de 1° de agosto a 22 de dezembro, nos termos do art. 57 da Constituição 
Federal. 

§ 5° - A sessão legislativa não será iinterrompida sem a aprovação de projeto 
de lel de diretrizes orçamentárias. 

Art. 13 - A Câmara Municipal de Barras é composta de 13 (treze) 
Vereadores, e só poderá ser alterado com observancia ao critério da 
proporcionalida.de em relação à população deste Município, nos termos do artigo 29, 
IV, da Constituição Federal. 



73

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Janeiro de 2019 • Edição MMMDCCXXXV 73

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Janeiro de 2019 • Edição MMMDCCXXXV

(Continua na próxima página)

Estado do Piauí 
Câmara Municipal de Barras 

§ 1° É expressamente vedada a alteração do número de vereadores para a 
mesma legislatura, independentemente de haver aumento da população, em 
obediência ao principio da anteríoridade. 

§ 20 O cálculo da proporcionalidade tomará por base o resultado dos dados 
estatísticos da população do Municipio de Barras, divulgados oficialmente pelo 
Insti tuto BrasUeíro de Geografia e Estatística- IBGE, ou outro que venha a subslituí
lo. 

§ 3" A Câmara Municipal deverá oficializar ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Piauí - TREIPI qualquer alteração em sua composição, no prazo de 15 (quinze) dias 
da data de sua publicação. 

Art. 14 - A Câmara Municipal de Barras reunir-se-á, anualmente, na Sede 
do Município, de 02 de fevereiro a 17 de íulho e 01 de agosto a 22 de dezembro 

§ 1° - independentemente de convocação, a Cãmara Municipal, reunir-se-á 
uma vez por semana nos termos do Regimento Interno. 

§ 2° - As reuniões ordinárias serão ltansferidas para o primeiro dia útil 
subsequente, quando recairem em dias de feriados. 

§ 3° - A Câmara se reunira em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes. 
conforme dispuser o seu Regímento Interno. 

§4° - A convocação extraordinária da Cãmara Municipal far-se,.á: 
1 - pelo Prefeito, no recesso parlamentar quando este entender necessário. 

para tratar de assunto de relevante interesse público; 
li - pelo Presidente da Câmara quando entender necessário para tratar de 

assunto de relevante interesse público 
Ili - a requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara, para tratar 

de assunto de relevante interesse público 
§ 1° - Na sessão legislativa extraordinária a Câmara Municipal somente 

deliberara sobre a matéria para a qual foi convocada. 
§ 5° • Na sessão legislaliva extraordinária a Câmara Municipal somente 

deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. 

Art. 15 - As deliberações da Gamara serão tomadas por maioria de votos. 
p~esente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário constante da 
Constituição Federal e nesta Lei Orgânica. 

Art 16 - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a 
deliberação dos projetos de Leis de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e 
Orçamento Municipal. 

Art. 17 - As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado 
ao seu funcionamento, observando o disposto no art. 33, XIV desta Lei Orgânica. 

Art. 18 -As sessões serão públicas, salvo a deliberação em contrário de 2/3 
(dois terços) dos Vereadores, adotada em razão de motivo relevante. 

Art. 19 - As sessões somente poderão ser abertas com a presença de no 
minimo um terço dos membros da Câmara. 

Parágrafo único- Considerar-se-á presente à sessão o Vereador que 
assinar o livro de presença até o inicio da Ordem do Dia, participar dos trabalhos do 
Plenário e das votações. 

Art. 21) - OS Vereadores tomarão posse no dia 1° de janeiro do ana 
subsequente à eleição. 

§ 1° - A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independente de 
número, sob a Presidência do Vereador mais idoso dentre os presentes. 

§ 20. O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo. 
deverá fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias, ressalvados os casos de motivo justo 
aceitos pela Gamara, sob pena de, findo o prazo, ser considerado renunciante e ter 
seu mandato dedarado extinto. 

1 - Na hipótese do parágrafo anterior, extinto o mandato de um dos 
Vereadores. será convocado Suplente que deverá tomar posse, no mesmo prazo. 

li - No ato da posse, o Presidente prestará. o seguinte compromisso: 
"PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO D.A REPÚBL CA FEDERATIVA 

DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUI E A lEI ORGÂNICA DO 
MUNICIPIO, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE O 
MANDATO QUE ME FOI CONFERIDO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO 
MUNICIPIO DE BARRAS E PELO BEM-ESTAR DO SEU POVO". 

Ili - Prestado o compromisso pelo Presidente, o Secretário que for designado 
para esse fim fará a chamada nominal de ca.da Vereador, que confirmara o 
compromisso, declarando: "ASSIM O PROMETO•. 

IV • Antes de assinar o lermo de posse, o Vereador deverá se 
desínoompatibilizar e, na mesma ocasião, bem como ao término do mandato, fazer a 
declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio e reglsltada em 
cartório. 

§ 3° • Imediatamente apôs a posse. os Vereadores. reunir•se-ão sob a 
Presidência do mais idoso dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos 
membros da Câmara, el'egerão os componentes da Mesa através de votação aberta 

e nomínal, sendo necessária a maioria absoluta dos votos, sendo automaticamente 
empossados. 

§ 4° - Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta, ou se houver empate, 
proceder"se-á imediatamente, novo escrutínio por maioria simples e, se ocorrer novo 
empate, considerar-se-á eleito o mais velho. 

§ 5° - Inexistindo número legal, o Vereador mais idoso dentre os presentes 
permanecerá na presidência e convocará sessões diárias. até que seja eleita a 
Mesa. 

§ E>° - A eleição da Mesa da camara, para o segundo biênio, far-se-á no da 
30 de dezembro do segundo ano de cada legislatura, considerando-se 
automaticamente empossados os eleitos. 

§ 7º - No ato da posse e ao término do mandato, os Vereadores deverão fazer 
declaração de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das 
respectivas atas o seu resumo. 

Art. 21 - O mandato da Mesa Diretora será de 2 (dois) anos, sendo permitido 
a reeleição . para a mesma função, sem que para isso, seja necessária a 
desincompatibllização do cargo atual, observado ainda o art. 5° do Regimento 
Interno da Câmara Municipal (Emenda rf 02/2002, de 10.06.02}. 

Art. 22 - A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do primeiro Vice~ 
Presidente, do segundo Vice-Presidente, do primeiro Seaetário e segundo 
Secretário, os quais se substituirão nessa ordem. 

§ 1° - Na constituição da Mesa é assegurada, tanto quanto possível, ai 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que 
participam da Casa. 

§ 2!' - Na ausência dos membros da Mesa. o Vereador mais idoso assumirá a 
Presidência. 

§ 3° - Qualquer componente da Mesa. poderá ser destituído da mesma, pelo 
voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou 
insufic'ente no desempenho de suas atri buições regimentais, elegendo~se ol/lro 
Ver:eador para complementação do mandato. 

Art. 2S - A Câmara terá comissões permanentes e temporárias. 
§ 1° - As comissões pennanentes em razão da matéria de sua competência, 

cabe: 
1 - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na fonna do Regimento 

Interno, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de 1/10 (um décimo) 
dos membros da casa: 

li - realizar audiências póblicas com entidades da sociedade civil; 
UI - convocar os Secrelários Municipais ou Diretores equivalentes para 

prestar informações sobre assuntos inerentes as suas atribuições; 
11v - receber petições, reclamações, represenlações ou queixas de qualquer 

pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VI - exercer, no ãmbHo de sua competência, a fiscalização dos atos do 

Executivo e da administração indireta. 
§ 2° - As comissões temporárias, criadas por deliberação do Plenário serão 

deslinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em 
congressos, solenidades ou outros atos públicos. 

§ 3° - Na formação das comissões, assegurar-se-à, tanto quando possível, a 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que 
participem da Câmara. 

§ 4° - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poder:es de 
investigações próprias das autoridades judiciais, além de outros previstos no 
!Regimento Interno da Casa, serão criadas pela camara Municipal, mediante 
requerimento de um terço dos membros, para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério 
Público para que promova a responsabilidade civi l ou criminal dos infratores. 

§ 5° - As conclusões das Comissões Parlamentares de Inquéritos não 
poderão ser modificadas e nem rsejeitadas pelo Plenário da Câmara Municipal 

§ S° - A falta não justificada de qualquer membro a três reuniões da comissão 
acarretará sua destituição automática, incumbindo às lideranças partidárias a 
indicação, em até vinte e quatro horas, de seu substituto. 

§ 7" - lnocorrendo a indicação, a comissão funcionará com qual'.quer número. 

Art. 24 - A maioria, a mln.oria e as Representações Partidárias com o nGmero 
de membros superior 1/10 (um décimo) da Composição da Casa, terão lidere vice
lider. 

§ 1° - A indicaçã.o dos lideres será fei ta em documentos subscritos pelos 
membros das representações majoritária e minoritária ou Representações 
Partidárias á Mesa,, nas vinte e quatro horas que se seguirem à instalações do 
primeiro período legis!ativo anual. 

§ 2° - Os lideres indicarão os respectivos vice-l ideres dando conhecimento à 
Mesa. da Câmara dessa designação. 

Art. 25 - Além de oulra.s atribuições previstas no Regimento Interno, os 
lideres indicarão os representantes partidários nas comissões da camara. 
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Estado do Piauí 
Câmara Municipal de Barras 

Parágrafo Único - Ausente ou impedido o Lider, suas atribuições serão 
exercidas pelo Vice-Líder. 

Art. 26 - A Câmara Municipal, observada o disposto nesta Lei Orgânica, 
oompete elaborar seu Regimento Interno, dispondo sua organização, policia e 
p~ovimento de cargos e seu.s serviços e, especialmente, sobre: 

1 - sua instalação da funcionamento; 
li - posse de seus membros; 
Ili - eleiçllo da Mesa, sua composição e suas atribui90es; 
IV- número de reuniões mensais; 
V - comissões; 
VI - sessões; 
VII - deliberações; 
VIII - todo ,e qualquer assunto de sua administração interna. 

Art. 27 - Por deliberação da maioria de seus membros, a Cêmara poderá 
convocar Secretário Municipal ou Diretor equivalente para pessoalmente, prestar 
informações acerca de assuntos previamente estabelecidos .. 

Parágrafo Úniço - A falta de oomperecímento do Secretário Munícipal, ou 
diretor equivalente, sem justificativa razoável, será considerado desacato à Câmara. 
e, se o Secretário ou o Diretor for Vereador licenciado, o não comparecimento nas 
oondições mencionadas, caracterizará procedimento incompativel com a dignidade 
da camara, para ínstitui~es dos respectivos prooessos, na forma da Lei Federal, e 
consequente cassação do mandato. 

Art. 28 - O Secretário Municipal ou Diretor equivalente a seu pedido, e a 
depender da aprovação do Plenário da Cêmara, pode.rã comparecer perante o 
plenàrio ou qualquer comissão da Cámara para ,expor assuntos e discutir projeto de 
lei ou qualquer outro ato normativo relacionado com seu serviQO administrativo. 

Art. 29 - A Mesa Diretora, as Comissões ou qualquer vernador, com a devida 
aprovaçao plenária poderá solicitar informações e solicitar documentos, ao Prefeito, 
ao Secretários Munlcipal.s ou Diretores Equivalentes, Importando cnme de 
responsabilidade a reousa ou o não atendimento no prazo de 30 (trinta) dias, bem 
oomo a prestação de informação falsa. 

Art. 30 -A Mesa, dentre outras a atribui90es, compete: 
1 - tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabal,hos 

legislativos; 
li - propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e 

fixar os respec:livos vencimentos; 
Ili - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos 

suplementares ou especiais através do aproveitamento total ou parcial das 
consignações orçamenlárlas; 

IV - promulgar a Lei Orgãníca e suas emendas; 
V - representar, junto ao Executivo, sobre necessidade de economia interna; 
Víl - contratar, na forma da lei, por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Art. 31 - Dentre outras atribuições, compete ao Presidenta da camara: 
1- representar a Câmara em juízo e fora dela; 
li - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da 

Câmara; 
Ili - ,interpretar a fazer cumprir o Regimento Interno; 
IV - promulgar as leis com sanç9o tácita e cujo veto tenha sido rejeitado pelo 

Plenário, caso o Prefeito não a promulgue no prazo de 48 horas 
V - fazer publicar os atos da Mesa, as Resoluções. Decreto Legislativo e as 

Leis que vier a promulgar; 
Vil - autorizar as despesas da camara; 
VIII - representar por decisao da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei 

ou ato municipal; 
VIII - solicitar por decisão da maioria absoluta da camara, a intervenção no 

município nos casos admitidos pela Constituição, Federal e pela Constituição 
Esladual; 

IX - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força 
necessária para esses fins; 

X ensaminl'laF, f:lCIF<I paf'8seF ~uie, a pF1;1sla',3e El8 senl:as Ele Htinisff;)ie aa 
TFib1:1Aal de Cefltas de Estada eu é,=gãe a q1:1e for atribuída tal Gem?etêAGia; 
(Revogado) 

x 11 - apresentar ao Plenário até o dia vinte de cada mês,. o balanço relativo 
aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. 

S&ÇÃOII 

DAS ATRIBUIÇÕES DA CÃMARA MUNICIPAL 

Art. 32 - Competa a camara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor 
sobre todas as matérias de competência do Municlpio e, especialmente: 

1- propor projeto de leis sobre qualquer matéria tributária; 
li - autorizar ísenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas; 
Ili - votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como 

autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais; 
IV - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de 

crédito, bem como a forma e os meios de pagamento: 
V - autorizar a concessão de auxílios e subvenções; 
VI - autorizar a concessão de serviços públicos; 
VI I - autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais: 
VI II - autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais; 
IX - autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doações 

sem encargos; 
X - autorizar a alienação de bens imóveis; 
XI - autorizar a criação, transfonnação e extinção de cargos, empregos e 

funções públicas e fixar os respectivos vencimentos dos serviços do Município. 
XI I - autorizar a criação, estruturação e conferir atribuições e Secretários ou 

Diretores equivalentes a órgãos da administração pública; 
XI II - aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento integrado: 
XIV - autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e oonsócios 

com outros Municípios; 
x:-J - delimitar o perímetro urbano; 
'X:o/1 - autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros 

públicos; 
'X:o/11 - estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a 

zoneamento e loteamento; 

Art. 33 - Compel.e privalivamenl.e à Cêmara Municipa.l exercer as seguintes 
atribuições, dentre outra.s: 

1 - eleger sua mesa; 
li - elaborar o Regimento !I nterno: 
111 - organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos 

respectivos; 
IV - propor a criação ou extinção dos cargos dos serviços administrativm; 

internos e a fixação dos respectivos vencimentos: 
V - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores; 
VI - autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município por mais de 15 (qu inze; 

dias, por necessidade do serviço; 

VII leFRar jul§ar as oeAtas de PFefeile, !ielíeeFSde seeFe e J)areeer da 
#l~ntas-(ie--Estado ne--pr,aza-máxime ~a 6Q-fs1;1sseAia-)4a,s--€1tH;ei,1 
~eebimeAle, ellserwdes es SO!;ll:lintes p~eeiles: (Revogado) 

~8-+Âllunal someAIHeixafá.4~1068F-pGH!ooisão ao 213 
{Elais ler9a) das meFAbF'-Os Ela CãFAal'-ai (Revogado) 

b} deoomdo e fl~º de SQ (sessema) dias, sem Elelieera~e soar-e oe11tas, a 
fll'8flesi9ão sará iAohiir na ORiem de ~ia, soemsta11de se de'lil.=Jora~e 'fl,lanle a 
~11al~11er outra malária. (Revogado) 

o) rejo.iladas as sor:ilas, serão 86la6, imodialamonle, romoliea6 oe 
MiRi6iérie Púeliso J)are es fins !ie !iireile. (Revogado) 

VIII - decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos 
indicados na Constituição Federal, nesta Lei Orgânica e na Legislação Federal 
aplicâve1; 

IX - autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de 
qualquer natureza, de interesse do Município; 

X - proceder à tomada de contas do Prefeito, através de comissão especial 
quando não apresentada à Câmara, dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da 
sessão Legislativa; 

XI - aprovar convênios, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo 
Município com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno ou 
,entidades assistenciais e culturais; 

XII - estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões; 
XIII - convocar o Prefeito e o Seorelàno do Município ou Diretor equivalente 

para prestar esclarecimentos, aprazando dia o hora para o comparecimento; 
XIV - deliberar sobre o adiantamento e a suspensão de suas reuniões: 
'X:ol - criiar comissões parlamentar de inquérito sobre fato detenninado e prazo 

certo mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros; 
'X:o/1 - oonoeder título de cidadtio ou conferir homenagem a pessoas que 

reconhecidamente tenha prestado relevantes serviços ao Município ou nele se 
destacando pela atuação na vida pública e pa rticular mediante proposta pelo voto de 
2/3 (dois terço) dos membros da Câmara; 

'X:o/11 - solicitar a intervenção do Estado no Munioípio; 
XVIII - julgar o Prefeito, o Vice,Prefeilo e os Vereadores, nos casos previstos 

,em Lei Federal; 
XIX - fiscali.@I" e controlar os atos do Poder Executivo incluídos os da 

administração indireta; 
XX filffir, al.=JseFVaAda a q1,1e dísf)~em as arts. 37, XI, 11iQ, li , 158, Ili e 153, § 

211 , 1, da Canstiwi,.itlo Federal, a r=e11umaraet10 das Vor=eadofos, aFA sada lefl isl1m1ra 



75

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Janeiro de 2019 • Edição MMMDCCXXXV 75

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Janeiro de 2019 • Edição MMMDCCXXXV

(Continua na próxima página)

Estado do Piauí 
Câmara Municipal de Barras 

iiaFa a sulloseEtuenle, selloro a Etttal'. inai80fá e imJ1esle se.llro a ronda e ii~enle ae 
E1U0IE1uer nawre;m; (Revogado) 

XXI flJ11ar, ell6ervade e E1Ue disJ1êem es arts. 37, )<J , 160, li, 163, Ili e 163, § 
22, 1, ea Goosliluição Federal, ee eada legislatuFa Jlara a !illoooq,uente, a 
ronumerai;>ãe de PFefeite,-48 'Jioo Prefeita e Sooretáfie& MuniGi,~is eu Dirmeres 
OQ4clivaleAt~ual-il'IGidi;4-e-i~eooa-a,pmvent~alEIU81' 
naWRjii!a (Revogado} 

SUB SEÇÃOI 

SEÇÃO li 

DO JULGAMENTO DAS CONTAS E DAS AUDITOR1A.S 

Art. l3A - o julgamento das oontas municípais dar-se-é no prazo de 90 
(noventa) dias apôs o julgamento e o recebimento do parecer prévio emitido pelo 
órgão de Contas oompetente; 

§ 1° Deoorrido o prazo do "caput'' deste artigo, sem deliberação sobre o 
parecer prévio das contas municipais. enviados pelo Tribunal de Contas competente. 
a matéria será incluída ,em primeiro lugar, na ordem do dia da primeira sessão 
imediata à deste prazo, sobrestando se às domais deliberações. até que se ultimo a 
votação da deliberaçao. 

§ 2" - Recebido o parecer prévio, o presidi:mte deverá ordenar a leitura na 
próxima sessão, encaminhando o processo para análise das comissões pertinentes. 
De forma incontinente a Comissão de Finanças e Tomada de Contas, nottficará o 
Prefeito para apresenlar suas alegações preliminares, podendo ser alravés de 
prooorador 

§ 3" - Depois das oomlssões se pronunciarem por escrito, o Presídente da 
Câmara, marcará data do Julgamento, notificando ,o Prefeito ou ex-prefeita 
responsável pelas mesmas, podendo se quiser fazer sua defesa oral na sessão de 
julgamento das Contas 

§ 4°- Ê garantido ao Prefeito Munioipal, todos os meios de provas, a ampla 
defesa o o contraditório durante o processo. 

§õ" - O parecer do Órgão de Conlas só deixará de prevalecer por decisão de 
dots terços dos membros da Câmara. 

§6"- Posterior ao julgamento a Câmara emitirá um Decreto Legislativo 
aprovando ou rejeilando as Contas, que deverá ser encaminhado ao Tribunal da 
Contas e ao Ministério Públioo. 

Art. 33B - As Contas que o Prefeito e o Presidente da Gamara, têm que 
prestar, ficarao à disposição da população por 60 (sessenta) dias anualmente à 

disposição de qualquer cidadão e contribuinte, para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos temios da lei. 

§ 1° - A consulta às contas municipais poderá ser feita por qualquer eleitor do 
Município, independentemente de regimento, autorização ou despacho de qualquer 
autoridade. 

§ 2" • A consulta só poderá ser feita no recinto da Câmara e haverá pelo 
menos 03 (três) cópias a disposição do públioo. 

§3° - o exercício de suas alribuiQê>es, na forma do disposto no artigo 71 da 
Constituição Federal, no que couber, e de outras conferidas por lei, o órgão da 
Contas competente poderá representar ao Poder Executivo Municipal , a Câmara da 
Vereadores, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário, sobre irregularidade ou 
abusos por ele verificados. 

§4° - O Órgão de Contas competente, mediante provocação do Prefeito, da 
Câmara Municipal, de auditorias financeiras e orçamentárias ou do Ministério 
Público, ve.rificada a ilegalidade de qualquer despesa, indusive as decorrentes de 
contrato, deverá: 

1 - assinar prazo para que o órgão da administração pública adote 
providencias necessárias ao exato cumprimento da lei; 

li - solicitar, se não atendido, à Câmara Municipal que suste a execução do 
ato impugnado, ou que determine outras medidas neoessárias ao resguardo dos 
objetivos legais. 

Ili - A cama,ra Municipal deliberará sobre a solicitação de que trata o inciso li 
deste artigo no prazo de 30 (trinla) dias, findo o qual, sem pronunciamento do Poder 
Legislativo, será considerada insubsistente a impugnação. 

Art. 33C - A Comissão Pe1manente de Finanças diante de indícios de 
despesas não autorizadas, ainda que, sob fonna de investimentos não programados 
ou de subsídios não aprovados, poderá solicilar da autoridade responsável que, no 
prazo de 15 (qUinze) dias preste esclarecimentos necessários. 

§ 1• • Não prestados os esda,ecimentos ou considerado estes insuficientes, a 
Comissão Permanente de Finanças solicitará ao Plenário da Câmara, em 03 (três) 
dias, pronunciamento conolusivo sobre a matêria em caráler de urgência, a dar-se 
na ordem do dia da sessão subsequente. 

Art. 33D - Os poderes Legislalivo e Executivo manterão, de forma integrada, 
sistema de controle Interno com a finalidade de; 

1 - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; 

li - oomprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e 
,eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades 
da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públíoos municipais 
por entidades de direito privado; 

Ili - exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem 
como, dos direitos e haveres do Munioípio; 

IV - apoiar o controle e-xtemo no exercioio de sua missão instituoional. 
§ 1° - Responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

,qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciênoia à Comissão Permanente 
de Finanças da Câmara Municipal. 

§ 2° - Qualquer cidadão, partido politico, associação ou s.i ndicato é parte 
legítima para, na forma da Lei, denunciar, irregularidade ou ilegalidade, perante a 
Comissão Permanente de Finanças da Câmara Municipal. 

SEÇÃOIIII 

DOS VEREADORES 

Art. 34 - Os Vereadores são invioláveis no exercfcio do mandato, e na 
circunscrição do Município, por suas opiniões palavras e votos. 

Parágrafo Único - Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre 
informações recebidas ou prestadas em razão do exercíoio do mandato, nem sobre 
as pessoas que lhes confiarem ou delas receberem iinformações. 

Art. 35 - É vedado ao Vereador. 
1- desde a expedição do diploma: 
a) informar ou manter contrato com o Município, com suas autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas 
,empresas concessionárias de serviços, saI;vo quando o contrato obedecer às 
cláuSI.Jlas uniformes; 

b) aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da administração pública 
direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em oonrorso público e 
observado o dlsposto no art. 77, 1, IV e V, desta Lei Orgânica; 

li - desde a posse: 
a) ocupar cargo, função ou emprego, na administração pública direta ou 

indireta do Município, de que seja exonerável "ad nutum· salvo o cargo de Secretária 
Municipal ou Diretor Equivalente, desde que se licencie do exercício do mandato; 

b) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou munioipal; 

e) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito públíco do Município, ou 
nela exercer função renumerada: 

d) patrocinar causa junto ao Município em que seja interessada qualquer das 
entidades a que se refere a alínea a do inciso 1. 

Art. 36 - Perderá o mandato o Vereador; 
1- que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, 
li - cujo procedimento for declarado incompatível como decoro parlamentar 

ou atentatório às instituições vigentes; 
Ili - que se utilizar do mandato para prática de atos de corrupção ou de 

improbidade administrativas; 
IV - que deixar de comparecer, a cada sessão legislativa anual, a terça parte, 

das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão 
autorizada pela edilidade; 

V ~ue flltar resiElêA&ia JeFa Ele MuAieí1;1ia: (Revogado) 
VI - que perder ou tiver suspensos os direitos polftlcos. 
§ 1º - .AJém de outros casos definidos no Regimento Interno da Câmara 

Municipal, considerar-se-á lnoompatfvel oom o decoro parlamentar, o abuso das 
prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens ílicitas ou 
Imorais. 

§ 20 - Nos casos dos incisos 1. li e Ili, a perda do mandato será declarada pela 
Cêmara por voto secreto e maioria qualificada de 213 (dois terços) dos membros, 
mediante provocação da Mesa ou de Partido Polítioo repf8S'8ntado na Câmara, 
assegurada ampla defesa. 

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos IV a VI, a perda será d.eclarada pela 
Mesa da Câmara, de oficio ou mediante provocaçã.o de qualquer de seus membros 
ou de partido político representado na casa, assegurada ampla defesa. 

Art. 37 - O Vereador poderá licencia-se: 
1 - por motivo de doença; 
11 - para tratar, sem renumeração. de int~esse particular, desde que o 

afastamento nao ultrapasse 120 (cento e vinte) dias; 
Ili - para desempentiar missões temporárias, de C!r'áter cultural ou de 

interesse do Município. 
§ 1º - Não perderá o mandato, oonsiderando-se automaticamente ticenoiado, 

o Vereador investindo no cargo de Secretário Municipal ou Diretor Equivalente, 
conforme previsto no arL 37, li, desta Lei Orgãnica .. 
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(Continua na próxima página)

Estado do Piauí 
Câmara Municipal de Barras 

§ 2!' -Ao Vereador licenciado nos termos dos incisos I e Ili, a Câmara poderá 
determinar o pagamento no valor que estabelecer e na forma que especificar, de 
auxilio-doença ou, auxílio, - especial , respectivamente, além da renumeração a que 
faz jus. 

§ 3° • O auxilio de que trata o parágrafo anterior poderá ser fixado no curso de 
legislatura e não será computado para efeito de cálC1Jlo de renumeração dos 
Vereadores. 

§ 4° • A lícença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 (binta) 
dras e o Vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do lérmino da 
licença. 

§ 5° - Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença o 
não comparecimento às reuniões de Vereador privado temporariamente, de sua 
liberdade, em virtude de processo criminal em curso. 

§ 6° - Na hipótese do § 1 ° o Vereador poderá optar pela renumeração do 
mandato. 

Art. 38 - Dar-se-á a convocação do suplente de Vereador nos casos de vagas 
ou de licença. 

§ 1° - O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 (quinze) 
dias,, contados da data de convocação, salvo justo motivo, aceito pela Càmara, 
quando se prorrogará o prazo. 

§ Z' - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for 
preenchida, caloular-~á o quórum em fi.inção dos Vereadores remanescentes. 

SUBSEÇÃO! 

DOS SUBSIDIO DOS AGENTES POÚTICOS 

Art. 38A - Os subsldios do Preteito, do Vice-Prefeito e secrettirios, serão 
fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal no último ano da legislatura até 30 
(trinta) dias antes das eleições municipais, vigorando para a l,egislatura seguinte, nos 
termos do art.29 V da ConstíltJição Federal. 

Art.38B - Os subsídios dos Vereadores serão fixados por Decreto Legislativo, 
no último ano da legislatura, até 30(1rinl:a) dias antes das eleições municipais, 
vigorando para a legislatura subsequente, nos termos do art. 29 VI da Constituição 
Federal 

§ Único -As despesas com subsidio dos Vereadores, não poderá 
ultrapassar o montante de 5% (cínoo por oento) da receita do municipio, nos termos 
do art. 29 VII da ConstJfuição Federal. 

Art. ase - 1: vedado o pagamento ou indenização em razão de convocação 
de sessão extraordinária nos termos do §7° do art. 57 da Constituição Federal. 

§1" - A nao fixação da remuneração do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito 
dos secretários e dos Vereadores até a data prevista nesta Lei Orgênica, implicará a 
suspensão do pagamento da remuneração dos Vereadores pelo restante do 
mandato 

§2º - No caso da não fixação prevalecerá o subsidio do mês de dezembro do 
último ano da legislatura, sendo este valor atualizado monetariamente pelo índice 
oficial de inflação. 

§3º -A lei definirá o valor da diária de viagem do Prefeito, Vice, S8Cfetários, e, 
o decreto legislativo o valor da diâria de viagem dos Vereadores, dentro de princípio 
norteadores da legalidade e moralidade no trato da ooisa pública 

§4° - A indenização de que trata o § anterior não será considerada oomo 
remuneração. 

§5º - Os vereadores, prefeito, vice, secretários e demais agentes políticos 
receberão o décimo le~ceiro Stlbsídio e um 1/3 (um terço de férias), a ser pago 
anualmente no mês de dezembro de cada ano. 

§6° - Os vereadores Poderão receber verba. indenizalõria, para cobrir 
despesas inerentes às suas atividades parlamentares,, a 881' regulamentada por 
Decreto Legislativo. 

SUBSEÇÃO li 

DA INMOLABILI.DADE 

Art. 380 - Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 
no ex.ercicio do mandato e na circunscrição do Municipio. 

§ 1° Os v8feadores não serão obrigados a testemunhar sobre info11'1'1ações 
recebidas ou prestadas em razão do exercfoio do mandato, nem sobre as pessoas 
que lhes confiaram ou deles receberam informações. (NR) 

§ 2° Os Vereadores terao acesso às repartições públicas municipais para se 
informarem sobre qualquer assunto de ,natureza administrativa. (AC) 

SEÇÃO IV 

DO PROCESSO LEGISLATWO 

Art. 39 • O Processo Legislativo Municipal compreende a elabora.ção de: 
1- emenda à Lei Orgânica Municipal; 
li - leis complementares; 
Il i - leis ordinérias 
IV - leis delegadas 
V - resoluções; e 
VI - decretos legislativos. 
Parágrafo (mloo - Da forma ampliatíva considera também matérias do 

pmcesso legislativo, as indicações, requerimentos, pedidos de informações e 
moções 

Art. 40 -A Lei Orgânica Municipal 1poderá ser emendada mediante proposta: 
1- de 113 (um terço), no mínimo, dos membfos da Cãmara Municipal: 
li - do Prefeito Municipal ; 
Ili Ele iRisiaff110 llell!jlar. (Revogado) 
§ 1° - A proposta será votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez 

dias, e aprovada, por 213 (dois terço) dos membros da Gamara; 
§ 2° - A emenda à Lei Orgânica Municipal será 1promulgada pela Mesa da 

Câmara com respec,tivo número de ordem. 
§ 3º - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de smo 

ou de intervenção no Município. 

Art. 41 - A iniciativa das Leis cabe a qualquer Vereador, ao Prefeito e ao 
eleitorado que a exercerá a forma de moção artíoolada. 

Parágrafo Onico - a iniciativa pQpular será exewtada pela apresentação, à 
Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% (cinoo por cento) 
dos eleitores inscritos no Município, da cidade ou de bairros. 

1 - .A proposta popular deverá ser artíoolada, exigindo-se, para o seu 
recebimento pela Cãmara, a identíficação dos assinantes, mediante indicação do 
número do respectivo título eleitoral, bem como a certidão pelo órgão eleitoral 
competente, contendo a infomiação do número total de eleitores do bairro, da cidada 
ou do Município. 

li -A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas 
relativas ao pro.cesso Legislativo. 

Ili - Caberá ao Regimento Interno da Câmara assegurar e dispor o modo pelo 
qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na Tribuna da Câmara. 

Art. 42 - As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem 
maioria absoluta dos votos dos membros da Câma-a Municipal, observados os 
demais temios de votação das leis orâinánas. 

Parágrafo Onico - Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta 
Lei Orgânica: 

1- Código Tributário do Município; 
11- Código de Obras: 
Ili - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado: 
IV - Códig.o de Poswra; 
V - l..ei instituidora do regime jurídioo únioo dos servidores municipais; 
VI - Lei Orgânica instituidora da guarda municipal: 
VII l:ei ee oFia~ãe ee eaf§ee, J1:1F1$88& a11 eml!F8!)8& l!Ílblioos. (Revogado) 

Art. 43 - São de inicia.tiva exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 
1 - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos 

públicos na administração direta e autárquica ou aumento de suas renumerações; 
li - servidores públicos, seu regime Jurídico, provimento de cargos. 

estabilidade e aposentadoria; 
Ili - criação, eslirutuação e atribuições das Secretarias ou Departamento 

equivalentes e órgãos da administração pública; 
IV - matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de crédito ou conceda 

au11.ilio, prêmios a subvenções. 
Parágrafo Onico - Não sará admitido aumento da despesa prevista nos 

projetos de iniciativa do Prefeito Municipal, ressalvando o disposto no inciso IV, 
primeira parte. 

Art. 44 - É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis 
que disponham: 

1 - autoriza.ção para abertura de crédito suplementares e especiais através do 
aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. 

li - organização dos serviços administrativos da Câmara, criação. 
transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da 
respectiva renumeração. 

Parágrafo Onlco - Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da 
Câmara nilo serno admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, 
ressalvando o disposto na parte final do inciso li deste artigo, se assinada pela 
metade dos Vereadores .. 
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(Continua na próxima página)

Estado do Piauí 
Câmara Municipal de Barras 

Art. 45 - O Prefeito poderá solicitar urgência pera apreciação de projetos de 
sua iniciativa. 

§ 1° - Solicitada a urgência, a Cêmara deverá se manifestar em 45 (quarenta 
e cinco) dias sobre a proposição, contados da d'ata em que for feita a solicitação. 

§ 'l" - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anl.erior sem deliberação pela 
Câmara, sera a proposiçl!o incluída na Ordem do Dia, sobrestand~se as demais 
proposições, para que se ulllme a votaçl!o. 

§ 3° - O prazo do § 1° n!!o corre no periodo de recesso da Câmara nem se, 
splica aos projetos de lei complementar. 

Al't. 46 - O Projeto de lel aprovado pela camara Municipal será enviado à 
sançao do Prefeito, no prazo de 1 O (dez) dias úteis. Se este COJlSiderar a 
proposição, no todo ou em parte, inoonstilucional ou contrária ao inl8f8SS8 público, 
vetá-la-é totall ou parcialmente no prazo de 15 (qui~e) dias úteis, contados da data 
do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas. ao Presidente da 
camara, os motivos do veto. 

§ 1• - O veto parcial somente abrangerá o texto original, de artigo, de 
paragrafo, de Inciso ou allnea, não podendo o prefeito velar emendas 

§ 2" - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias. o silêncio do Prefeito Importará 
em sanção tácita. 

§ 3" - O veto será aprecisdo dentro de 30 (trinta) dias a contar do seu 
recebimento, só podendo s,er rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
Vereadores. 

§ 4" • Se o veto nao for mantido, seré o projeto enviado ao Prefeito para ai 

promulgação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas. 
§ 5° - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no§ 3°, o veto será 

posto na ordem do dia da sessão Imediata, sobrestadas as demais proposições até 
su:a votaçao final. 

§ 6° - Se a leí não for promulgada dentro de 48 (quarenta. e oito) hora.s pelo 
Prefeito nos casos dos§§ 2º e 4°, o Presidente da C!!imara a promulgará e, se este 
não o fizer, fa-lo-á em igual prazo o Vice--Presidente. 

Art. 47 - As Leis Delegadas serão el'aboradas pelo Prefeito, que deverá 
solicitar a Delegação à Câmara Municipal. 

§ 1° - Os atos de compelêncila privativa da Gamara, à matéria reservada à lei 
complementar e os planos plurianuais e os orçamentos não serão objetos da 
Delegaçl!o. 

§ 2" - A Delegaçao do Prefeito sera efetuada sob a forma de Decreta 
Legislativo, que especificará o seu conteõdo e os termos de seu WlerCício. 

§ 3" - O Decreto Legislativo poderá determinar a ap.recíaçêo do projeto pela 
Câma.ra que a fará em votação única, vedada a apresentação de emenda. 

Art. 48 - Os projetos da Resolução disporão sobre matérias de interessa 
Interno da Câmara e os Projetos de Decreto Legislativo sobre os demais casos d8' 
sua competência privativa. 

Parágrafo Onico - Nos casos de Projetos de Resolução e de Projeto da 
Decreto Legislativo, considera-se encerrada, oom a votação final a elabora.çao da 
norma jurídica, que será promulgada pelo Presidente da Câmara. 

Al't. 49 - A matéria ocmstante de projeto de Lei rejeitado, somente poderá 
constituir objeto de novo projeto, na mesma Sessão Legislativa, mediante proposta 
da maioria absoluta dos membros da Câmara. 

SEÇÃO V 

DA FISCALIZAÇÃO CONTÃBIL., FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. 

Art. 50 - A fiscalização contábil e orçamentária do Município será exercida 
pela Câmara, mediante controle externo, e pelos sístemas de controle interno do 
Executivo inslituldo em Lei. 

§ 1° - O controle externo da Cêmara será exercido com auxilio do Tribunal de 
Contas do Estado ou Órgão Estadual a qt10 foi alrlbulda essa incumbência, e 
oompreenderá a apreciação e apreciação das contas do Prefeito e da Mesa da 
Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamen~rias do 
Município, o desempenho de funções de Auditoria Financeira e Orçamentária, bem 
como o julgamento das oontas dos administradores e demais responséveis por bens 
e valores públicos. 

§ 2° - Somente por decisão de 2/3 (dois terço) dos membros da Câmara 
Municipal deixará de prevaleoer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas da 
Estado ou órgão Estadual incumbido dessa missão. 

§ 3" - As contas relativas à aplícaçl!o de recursos transferidos da União e 
E;;stado serão prestadas na forma da Legislação Federei e da Estadual em vigor, 
podendo o Municipio suplementar estas contas, sem prejuiízo de SI.la inclusão na 
prestação anual de contas. 

Art. 51 - O Executivo manterá sistemas de controle Interno, a fim de: 
1 - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo 

,e regularidade à realização das Receitas e Despesas; 

li - acompanhar as execuções de programa de trabalho e do orçamento; 
Ili - avaliar os resultados alcançados pelos administradores; 
IV - verificar a execução dos contratos. 

CAPITULO li 

IDO PODER EXECUTIVO 

SEÇÃOI 

DO PREFEITO E DO VICE-PRE~EITO 

Art. 52 - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado 
pelos secretários Municipais ou Diretores equivalentes. 

Parágrafo Onico - O Rrefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos 
simultaneamente para cada legislatura, por eleição direta, em sufrágio universal e
secreto, dentre brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos no exercício de seus. 
direitos políticos. 

Art. 53 - A eleição do Prefeito e do Vice-Pfefeito realizar-se--ái 
simultaneamente até 90 (noventa) dias antes d.o término do mandato dos que d.evam 
suceder. 

§ 1º - A eleição do prefeito importará a do Vice-Arefeito com ele registrado. 

§ 29 SeFá oonsideraee aleite pfefeito e &anGidate r.t1.1e, regístr-ade per paitiéeo 
pelítioo, el:ltiver a maioria absal\illa de vale, nãe oomJlAJlados 86 am '3ianoo e es 
oole&. {Revogado) 

§ 3° Se neAJcl\ilm aaREliEla.la alsan9"3r a maioria al:>seh:i\a Ra pFirAeii:a vcmçãa 
·far se á 1191.r,j eleição em até 2Q (YiR19) Elias apés a pr:o61amação Ela res1.1llada. 
oonoom=mde es eeis saAdiEialas FAais 1/Ellades e eenslElaF&nEla 68 aleili! aq1;1ole q1;1e 
e'3"','0F FA&i8REI ellselule des 't'OIOS véliEl86. (Revogado) 

§ 4° ~la t:1l111é1Bse d86 par-ágr:afGs anlefieFe&, reFAana&Gende, em sog1;1Ade 
1\ilgar, mais Ele 1;1m saFKJidats seFA a. FABSFAa Yelaçãe, q1;1alífieer se á e FA.ais idesa" 
(Revogado) 

Art. 54 - o Prefeito e Vic~Prefeito tomarão posse no dia 1 ° de janeiro do ano 
subsequente à eleição, em sessão da camara Municipal, prestando o seguinte 
compromisso: " Prometo de manter, defender e cumprir a Lei Orglnica, 
observar as lels da União, Estado e do Município, promover o bem geral doa 

Munícipes e exercer o cargo sob a Inspiração da. democracia, da legltlmldade e 
da legalidade." 

Parágrafo único - Deoorrido 10 (dez) dias da data fiJrada para a posse, o 
Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força malor não tiver assumido o cargo, 
será este declarado vago. 

Art. 55 - Substituirá o Prefeito no caso de impedimento e suceder-se-á no de 
vaga, o Vice-Prefeito. 

§ 1° - O Vice-Prefeito, não poderá se reousar a substituir o Prefeito, sob pena 
de ex.tinção do mandato. 

§ 2º - O Vice-Prefeito, além outras atribuições que lhe forem conferidas por 
lei, auxiliará o Prefeito, sempre que ele for convocado para missões especiais. 

Art. 56 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacãncla 
do cargo, assumirá a administração ml.1'1icipal o Presidente da CAmara, por 90 
(noventa) dias. 

Paragrafo Único - O Presidente da Câmara reoosando-se por qualquer 
motivo a assumir o cargo de Prefeito, renunciará inoontinenti à sua função de, 
dirigente do Legislativo, ensejando, assim, a eleição de outro membro para ocupar, 
como Presidente da Cêmara, a chefia do Poder Executivo. 

Art. 57 - Vagando os cargos de Prefelto e Vice-Prefeito, far-se-á eleição, 
noventa dias depois de aberta a última vaga. 

1 - OOOrrendo a vacância no último ano do mandato, a eleição para ambos os 
cargos será feita trinta dias depois da 11tima vaga, pela Câmara Municipal na formai 
de lei. 

li - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão complementar o período do 
mandato de seus antecessores. 

Art. 58 - O mandato de Prefeito é de 4 (quatro) anos, vedada a reeleição 
para o períod.o subsequente, e terá inicio em 1º de janeiro do ano seguinte ao da 
sua eleição. 

Art. 59 - O Prefeito e Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo não 
poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município, por período 
superior a 15 (quinze) dias, sob pena de perda do cargo ou do mandato. 

Parágrafo único - O Prefeito regulamente licenciado tera direito de perceber 
renumera.ção, quando: 
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Estado do Piauí 
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1 - impossiibilitado de exercer cargo, por motivo de doença devidamente 
comprovada; 

li - em gozo de férias; 
Ili - a, seiviço ou em missão de representação do Município. 
§ 1 ° -O Prefeito gozará de férias anuais de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da 

renumeração, ficando a seu critério a época para usufruir do descanso. 
§ 2° - O subsidio do Prefeito será estipulado na forma do art. 38A, desta Lei 

Orgãnica. 

Art. 60 - Na ocasião da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o Vice
Prefeito farão declarações de seus bens, devidamente registrado em cartório,. as 
quaís ficarão arquivadas na Cêmara Municipal. 

P11Rli11~ ÚAiee O Viee i;lf8foile feFé deeleF8~e de l:JeFIS Fl8 A'l8A'18Fll.e 8FR 
que as&llmir pela primeira 'IEIZ o Ol«lFGÍGio Elo GaF!J0. (Revogado) 

SEÇÃOH 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEJTO 

Art. 61 - Ao Prefeito, como chefe da administração, compete dar 
cumprimento às deliberação da Cãmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses 
do Municipio, bem como adotar, de acordo com a Lei, todas as medidas 
administrativas de utlUdade píiblica, sem exceder as verbas Orçamentárias. 

Art. 62 - Compete ao Prefeito, entre outras atribuições. 
1 - A iniciativa das leis, na fonna e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; 
11- representar o Município em Juízo e tora dele; 
Ili - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e 

expedir os regulamentos para sua fiel execução; 
IV - votar, no todo ou em parte, os projetos de leis aprovados pela Cãmara; 
V - decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social: 
Vil - expedir Decretos, portarias e outros atos administrativos; 
Vill - permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros; 
Villl - permilir ou autorizar a execução de seiviços l)\Íblicos por terceiros; 
IX - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação 

funcional dos servidores; 
X - enviar a Câmara os IProjetos de Leis relativos ás dil'Olrizes orçamentárias 

até o dia 15 de abril, que devera ser devolvido até o dia 17 de íUliho, sob pena de 
não sair de recesso. O orçamento anual até o dia 30 de agosto para deliberação até 
o final da seçêo legislalíva anual, e o plano plurianual no primeiro exercício do 
mandato até o dia 30 de agosto, para deliberação até o final da sessSo legislatwa. 

IX - prover os cargos publicos e expedir os demais atos referentes à situação 
os balanços do exercício findo; 

XII - encaminhar aos ór~os competentes os planos de aplicaç(io e as 
prestações de contas exigidas em lei; 

XIII - fazer publicar os atos ofioíais; 
XIV - prestar à Câmara, dentro de 15 (quinze) dias as informações pela 

mesma solicitada satvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face 
da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes 
dados pleiteados, sob pena de cometimento de infração político administrativa; 

XV - prover os seiviços e obras da admini.stração pública; 
XVI - superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e a 

aplicação da Receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das 
disponibilidades orçamentárias ou dos oréditos votados pela Câmara; 

XVII - colooar à disposição da Câmara dentro de 10 (dez) dias de sua 
requisição, as quantias que devem ser despendidas de uma só ve.z e até dia 20 da 
cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, 
compreendendo os créditos suplementares e espeoíais; 

XVIII - aplicar multas previstas em leis e contratos. bem como fl8Vê-las 
quando impostas irregularmente; 

XIX - resolver sobre os requerimentos, rodamações ou representações qua 
lhe forem dirigidas; 

XX - oficializar, obedecidas as normas urbanisticas aplicáveis, as vias e 
logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara; 

XXI - convocar ,extraordinariamente a Câmara quando o interesse da 
administração o exigir; 

XXII - aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e 
zoneamento urbano ou para fins urbanos.; 

XXIII - apresentar, anualmente, à Câmara. relatório circunstanciais sobre a 
estado das obras e dos serviços municipais,. bem assim o programa da 
administração para o ano seguinte; 

XXIV - organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem 
exceder as verbas para tal destinadas; 

'X)W - contrair empréstimos e realizar operações de créditos, mediante prévia 
autorização da Cãmara; 

XXVI - providenciar sobre a administração dos bens do Municlplo e sua 
alienação, na forma da lei; 

XXVII - organizar e dirigir nos termos da Lei, os serviços relativos às terras do 
Município; 

XXVlll - desenvolvero sistema viério do Município; 
XXXIX - conceder auxílio, prêm;ios e subvenções, nos limites das respectivas 

verbas orçamentárias e do plano de dislribuição prév:ia e anualmente aprovada pela 
Câmara; 

XXX - provid.enciar sobre o incremento do ensino; 
XXXI - estabelecer a divisão administrativa do Municipio de acordo a lei; 
XXXII - solicitar o auxílio das autoridades políciais do Estado garantia do 

comprímento de seus atos; 
XXXIII - solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câmara para ausenta-sse do 

Município por tempo superior a 15 (quinze) dias; 
XXXIV - adotar providência para a conservação e salvaguarda do Patrimônio 

Municipal; 
XXXI/ - publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, 

relatório resumido da execução orçamentária. 

XXXVII-Realízar audiência publica para demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, no final dos meses de maio, 
setembro e fevereiro, na sede da Câmara Municipal com participação dos vereadores e 
entidades da sociedade civil organizada, nos termos do art 9" § 4° da Le 
Complementar Federal 101/2000. 

Art. 63 - O Prefeito poderá delegar, por Deaeto, a seus auxiliaras, as 
funções administrativas previstas nos incisos IX, X:V e XXIV, do art. 62 d.esta Lei 
Orgênlca. 

SEÇÃO Ili 

DA PERDA E EXTINÇÃO DO MANDATO 

Art. 64 - É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na 
administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso 
público e obsgrvada o disposto no art. 77, 1. IV e V, desta Lei Orgânica. 

§ 1º - É igualmente vedado ao Prefelto e ao Vice-Prefeito desempenhar 
função de adminislração em qualquer empresa priva.da. 

§ 20- A infringência ao disposto neste artigo e seu § 1° importará em perda do 
mandato. 

Art. 65 - As incompatibilidades declaradas no art. 35, seus incisos e letra.s 
desta Lei Orgânica estendem-se, no que forem aplicáveis, ao Prefeito e aos 
Secretários Municipais ou Diretores Equivalentes. 

Art. 66 - São crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal os previstos 
,em Lei Federal. 

Parágrafo Onico - O Prefeito será julgado, pela prática de crime de 
re&ponsabilidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado. 

Art. 67 - São imrações Político-Administrativas do Prefeito Municipal as 
previstas em Lei Federal. 

Parágrafo Único - O Prefeíto será julgado pela prática de inllações Politioo
Administrativas, perante a Câmara. 

Art. 68 - Será declarado vago, peta Cãmara Municipal, o cargo de Prefeito 
,quando: 

1 - ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou 
,eleitoral; 

li - deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Cãmara, dentro da 
prazo de 10 (dez) dias; 

Ili - infringir as nom,as dos artigos 35 e 59 desta Lei Orgânica: 
IV - perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 

SEÇÃOfV 

DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO 

Art. 69 - São auxíliares diretos do Prefeíto: 
1- Os Secretàríos Municipais ou Diretores Equivalentes; 
Parágrafo Onico - Os cargos são de li~re nomeação e demissão do Prefeito. 

Art. 70 - A Lei Municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares direto da 
Prefeito, definindo lhes a competência, deveres e responsabilidades. 

Art. 71 - São condições essenciais para investidura no cargo de Secretária 
,ou Diretor Equivalente: 

1 - ser brasileiro; 
li - estar no exercício dos direitos políticos; 
Ili - ser maior de 18 anos. 
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Art. 72 - Além das atribuições fixadas em lei, oompete aos Secretários 01.1 

Diretores: 
1- subsçrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos; 
li - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e 

regulamentos; 
Ili - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas 

repartições; 
IV - comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocados pela mesma, 

para apresentação de esclarecimentos oficiais. 
§ 1 • • Os Decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autõnomos 

ou autárquicos serão referendados pel'o Secretário ou Diretor da Administração. 
§ 2" - Encaminhar à Gamara Municipal informações solicitadas por comissões 

ou ap<0vadas pelO pl,enário, Importando crime de responsabilidade a recusa ou o 
não atendimento no prazo de 15 (quinze) dias, bem oomo o fomec:imenlo de 
Informações falsas. 

Ar:t. 73 - Os Secreté:rios do Municipio estão sujeitos, no que couber, aos 
mesmos impedimen,tos relativos aos Vereadores,. 

Ar:t. 74 - Os Secretérios ou Diretores são solidariamente responsáveis com o 
Prefeito pelos atos que assinarem ordenarem ou praticarem. 

Art. 75 - Os auxiliares diretos do Prefeito farão declaração de bens no ato da 
posse e no término do ell:erclcio do cargo, 

SEÇÃO V 

DA ADMINISTRAÇAO POBLICA 

Art. 76 -A administração pública direta ou indireta, de qualquer dos Poderes 
do Município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e, 
também, ao seguinte: 

1 - os cargos, empregos e funções públicas são acessivels aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei; 

li - a ínveslidura ,em cargo ou ,emprego públioo depende de aprovação prévia 
em concurso publico de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado ,em lei de livre nomeaçêo e exoneraçao; 

Ili - o prazo da validade do concurso público será de até 02 (dois) anos, 
prorrogáv,el uma viu, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso públioo de provas ou de provas e títulos sera convocado oom 
prioridade sobrenovo concurso para assumir o cargo ou emprego, na carreira; 

V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, 
p~efenmcialm1;1nte, por s1;1rvidores ocupantes de cargos de carreiia técnica ou 
profissional, nos casos e condições previstos em lei; 

VI - é garantido ao servidor públioo civil o direito é livre associação sindical; 
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

complementar federal; 
VIII - a lei reservará os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 
IX - a revisão geral da renume.raçêo dos servidores públicos far-se-á sempre 

na mesma data: 
X - a lei fDCara o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 

renumeração dos servidores públicos, observados, como limite máximo, os valores 
percebidos oomo renumeração, em espécie, pelo Prefeito; 

XI - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

XII - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de 
renumeração de pessoal do serviço público, ressalvando o disposto no Inciso 
anterior e no art.. 78 § 1° desta lei Orgêníca; 

XIII - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 
oomputados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob 
o mesmo titulo ou idêntico f\lndamento; 

XIV - os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a 
renumeração observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, Ili e 153, Ili, § 2", I, 
da Constituição F,ederal; 

'X:1/ - é vedada a acumulaçêo de renumeraçêo de cargos públicos exceto 
quando houver compatibilidade de horários; 

a) de dois cargos de professor; 
b) a dia um cargo de professor com outro técnico ou cientifico; 
e) a de dois cargos privados de médicos; 
'X:1/1 - a proibição de acumular estende-se e empregos e funções e abrange 

autarquías, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 
mantidas pelo Poder Público; 

'X:1/11 - a admínístração fazendéria e seus servidores fiscais terão, dentro de 
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos na forma da lei; 

XVIII - somente por lei especifica poderá ser Cffadas empresa pública, 
sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública; 

XIX - depende de autorização legislativa, em caso, a criação de subsidiária 
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de 
qualquer delas em empresa privada; 

XX - mssalvados os casos 0specificados na legislação, as obras, serviços, 
,compras e alienações serão contratados mediante processo de lícitação pública que 
aSS0gure igualdade de condições de pagamento mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos te1mos da lei, exigindo-se as qualificações técnicas indispensáveis à 
garantia do oomprimento das obrigações. 

§ 1° - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação sooial, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caraot.erizem promoção 
pessoal de autoridade ou de servidores públicos. 

§ 2° - A não observãncla do disposto nos incisos li e Ili implicará a nulidade 
do ato e a punição da autoridade de responsável, nos termos da lei. 

§ 3° - As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão 
disciplinadas em !lei. 

§ 4° - Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos 
direitos pol íticos, a perda da função pública, a iadisponibilidade dos bens e a 
ressarcimento ao erário, na forma e graduação prevista em lei , sem prejuízo da ação 
penal cabível. 

§ 5° - A Lel Federal estabelecerá os prazos de prescrição para mcitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, 
ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. 

§ 6" - As pessoas jurídicas de direito públicos e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade causarem a tercelros, assegurado o direito de regresso contra o 
respon.sãvel nos casos de dolo ou oulpa. 

Art. 77 - M servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as 
seguintes disposições: 

1-tratando,se de mandato eletivo federal, ou estadual. ficará afastado de seu 
cargo, emprego ou função: 

11 - investido no mandato de Prefeito, sera afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua renumeração; 

Ili - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário, 
peroeberá as vantagens. de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de 

renumeração de cargo eletivo e, não havendo compatibílidade, será aplicada a 
norma no inciso anterior; 

r..t - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato 
eletivo, seu tempo de serviço será. contado para todos os efeitos legais, exceto para 
promoção por merecimento: 

V - para efeílo de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os 
valores serão determinados oomo se no exercício estivesse. 

SEÇÃO VI 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Art. 78- O Município instituirá regime jurídico únioo e planos de ca.rreira para 
os servidores da administração públlca direta, das autarquias e das fundações 
públicas. 

§ 1° - A lei assegurará, aos servidores da administraçã.o direta,. isonomia de 
vencimento para cargos de atribuições Iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou 
enlre servidores dos Poderes Executivos e legislativos ressalvados as vantagens de 
caráter individual e as relativas à natureza ou a.o local de trabalho. 

§ 2° - Aplica,se ã esses servidores o disposto no art. 7", IV, VI, VI I, VIII, IX. 
XJII, XIII . XV. XVI, XVII, XVIII. XIX. XX, XXII, :XXII I e XXX, da Constituição Federal. 

Art. 79 - São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores 
nomeados em vírtude de concurso público 

§ 1° - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 
Judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 

§ 2° • Invalidade :Por sentença judicial a demissão do servidor estável, será e1e 
reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem 
direito a lndenlzação, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. 

§ 3° - Extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável 
ficará em disponíbilidade renumerada, até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo. 

Art. 80 - Todos os funcionários da Prefeitura Munícipal terão direito a se 
afastar da suas alivida.des (sem prejuízo financeiro), para participar de concurso de 
aperfeiçoamento ou atividade cultural. 

SEÇÃO VII 
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DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 81 - o Municfpio poderá constituir guarda municipal, força auxiliar 
destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da lei 
complementar. 

§ 1° - A lei complementar de ctiação da guarda municipal disporá sobre 
acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base na híerarquia ei 
disciplina. 

§ 2° - A lnvestidLra nos cargos de guarda municipal far-se.á mediante 
concurso público de provas ou de provas títulos. 

T1TULOIII 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

CAPIT'ULOI 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 82 - A a.dminislração munlolpal é constituída dos órgãos integrados na 
estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de persona6dades 
juridioas propr:ias. 

§ 1° - Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura 
administrativa da Prefeitura se organlzam, atendendo aos princípíos técnlcos 
recomendáveis a.o bom desempenho de suas atribuições. 

§ 2° - As entidades dotadas de personalidade jurídica propria que compõem a 
ad ínfstração indireta do Município se dassificam ,em: 

1 - AUTARQUIA - O serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 
jurfdica, patrimônio e receita própria para executar atividades típicas da 
administração pública, requeiram, para seu melhor funcionamento, gestao 
adminfstrativa e financeira descentralizadas; 

li - EMPRESA PÚBLICA - A entidade dotada de personalidade juridica de 
direito privado, com patrimônio e capital exclusivos do Munfcfplo, crtado por lel, para 
exploração de atividades econômicas que o governo seja tevado a. exercer. por força 
de contingência administrativa, podendo reverter de qualquer das forças admitidas 
em direito; 

1111 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - A entidade de personalidada 
jurídica de direito privado. criada por lei, para, exploração de atividades econômicas. 
sob a forma de sociedade anônima, cujas funções com direi to a voto pertençam, em 
sua maioria, ao Municipio ou a entidade da administração índireta; 

IIV - FUNDAÇÃO PÜBLICA - A en,tidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento 
de atividades que não exijam execução por órgão ou entidades de direito püblico, 
com autonomia administrativa,, património próprio ge.rido pelos respectivos órgaos da 
direção e funcionamento custeado por recursos do Municipio e de outras fontes. 

§ 3° • A entidade de que trata o Inciso IV do § .'J!' adquíre personalidade 
jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de 
pessoas jurídicas, não se lhe aplicando as demais disposições do Código Civi l 
ooncemente às fundações. 

CAPITULO li 

DOS ATOS MUNICIPAIS 
SEÇÃOI 

DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS 

Art. 83 - A publicação das Leis e dos atos municipais far-se-á no Diário 
Oficial do Município e não existindo este, em jornal de circulação local ou regional, 

§ 1° - A publicação das leis e demais atos municipais deverão ser feitas 
também no átrio de publicações da Câmara Municipal. 

§ 'l" - A esoolha do Órgão de imprensa para divulgação das leis e aios 
administrativos far•se-á através de licitação, em que se levarão em conta não só as 
condições do preço, com as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e 
distribuição. 

§ 3° - Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. 
§ 4° - A publícação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser 

resumida. 

Art .. 84 - O Prefeito fará publicar: 
1 - mensalmente, o balancete resumido da Receita e da despesa; 
li - mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os 

recursos recebidos: 

Ili - anualmente, até 15 de março, pelo órgão Oficial do Estado, as contas de 
administração, constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial 
orçamentário e demonstrativo das variações patrimoniais em forma sintética. 

SEÇÃO li 

DOSUVROS 

An. 85 - o Município manterá os livros que forem neoossãrios ao registro de 
seus serviços. 

§ 1° - Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo Prefeito ou pelo 
Presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado Ipara tal fim. 

§ 2° - Os livros refendas neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou 
,outro sistema, oonvenientemente autenUcado. 

SEÇÃO Ili 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 86 - Os atos adminlslrativos de competência do Prefeito devem ser 
expedidos com obediência às seguintes normas: 

1 - DECRETO - Numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos: 
a) regulamentação de lei ; 
b) instituição, modificação ou extinção de atribuições nao constantes de lei; 
c) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração 

municipal; 
d) abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por 

llei assim como de crédíto extraordinário; 
e) declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de 

desapropriação ou de servidão administrativa; 
f) aprovação de regulamento ou de regimento dos órgãos que compõem a 

administração munlclpal; 
g) permissão de uso de bens municipais; 
h) medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Interno; 
i) normas de efeito externos, não privativos da lei ; 
j) fixação e alteração de preço; 
11 - PORTARIA - Nos seguintes casos: 
a) provimento e vacância dos cargos púbticos e demais atos de efeito 

individuais; 
b) lotação e relocação nos quadros de pessoal; 
c) abertura de slndicência e processos admínislralivos, aplicação de 

penalidades e demais atos individuais de efeitos internos; 
d) outros casos determinados em lei ou decreto; 
Ili -CONTRATO - Nos seguintes casos; 
a) admissão de servidores para serviços de caráter temporário, nos termos do 

art.. 76, VIII desta lei Orgãnioa; 
b) execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. 
Parágrafo Onico - Os elos constantes dos itens li e Ili deste artigo poderão 

ser delegados. 

SEÇÃO IV 

DAS PROIBIÇÕES 

An. 87 - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores 
municipais, bem oomo as pessoas 11igadas a qualquer deles por matrimônio OUJ 

parentesco, afim ou consanguíneo, até o t&!'ceiro grau induslve, ou por adoção não 
poderão contrata, com o Município, subsisUndo a proibição até 06 (seis) meses 
depois de findas as respectivas funções 

Parágrafo Único - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas 
clausulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. 

Art. 88 - A pessoa jurídíca em débito com o sistema de segurança social, 
como estabelecido em Lei Federal, não podera oontratar com o Poder Público 
Municipal nem dele ,receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

SEÇÃO V 

DAS CERTIDÕES 

Art. 89 - A Prefeitura e a camara são obrigadas a fornecer a qualquer 
interessado, no prazo de màximo de 15 (quinze) dias, certidões dos atos, contratos a 
decisões, desde que requeridas, para fim de direito determinado, sob pena da 
responsabilidade da autorídade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. 
No mesmo prazo deverão atender à.s requisições judiciais se outro não for fixado 
pelo Juiz. 

Parágrafo Onioo - As certidões rela.tivas ao Poder Executivo serão 
fornecidas pelo Secretário ou Diretor da Administração da Prefeitura, ex.ceio as 
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declaratórias de efetivo exercioio do cargo de Prefeito, que serão fornecidas pela 
Presidente da Câmara. 

CAPITULO Ili 

DOS BENS MUNIICIPAIS 

Art. 90 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a 
competência da Càmara quanto àqueles utilizados em seu serviço. 

Art. 91 - Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com e 
identlfica.ção respectiva, numerando-se os móveis, segundo o que for estabelecido 
em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe de Secretaria ou 
Diretoria a que lhe forem distribuídos. 

Parágrafo único - Ad'esivação dos vere1.11os pertencentes e/ou alocados pela 
Prefeitura e pela Câmara Municipa l. 

Art. 92 - Os bens patrimoniais do Município deverão ser cla1ssiflcados: 
1 - pela sua nature.za; 
li - em relação a cada serviço; 

Art. 93 - A alienação de bens municipais subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e 
obedecerão as seguintes normas: 

1 - quando imóveis, dependerá de autorização l'egislativa e concorrência 
pública, dispensada esta somente nos seguintes casos: 

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

b) permuta. 
li - quando móvel, dependerá apenas de concorrência pública, dispensada 

esta nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais 
ou quando houver interesse público re1evante, justificado pel'o eiccecutivo, e 
submetido a apreciaçã.o da Cêmara Municipal. 

Art. 94 - O Município, preferencialmente à venda ou doação de seus bens 
imóveis, outorgará concessão de direito real de uso mediante previa autorizaçãa 
legislativa e concorrência pública. 

§ 1° - a concorrência poderá ser dispensada, por lei, quando o uso se destinar 
a concessionária de serviço público, as entidades assistenciais, ou quando houver 
relevante interesse público devidamente justificado. 

§ 2" - A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescestes e inaproveitáveis para edificações, resultantes de obras públicas 
dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. dispensada a 
licitação. 

As áreas resultantes de modificações de alínhamentos serão alienadas nas 
mesmas condições, que sejam aproveitáveis ou nã.o. 

Art. 95 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá; de 
prévia avaliação e autorização legislativa. 

Art. 96 - Ê proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração 
dos parques. praças, jardins ou largos públicos, salvo a pe1TT1issão a titulo precário. 
de pequenos ,espaços destinados á vendas de jornais, revistas ou refrigerantes. 

Art. 97 - O uso de bens municipais, por tercei ros, só poderá ser feito 
mediante concessão, ou, permissão a Ntulo precário e por tempo determinado. 
conforme o interesse público o exigir. 

§ 1 ° -A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominicais 
dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de 
nulidade do ato, salvo na hipótese do§ 1° do art. 94 desta Lei Orgànica. 

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

§ 3° •· A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público. 
será feita, a titulo precário, por alo unilateral do Prefeito, através de decreto. 

Art. 98 - A administração poderá fazer serviços particulares, com seus 
equipamentos e servidores, desde que ,não haja prejuízos para os trabalhos do 
Município e o interessado recolha previamente o valor dos serviços a serem 
prestados, na forma da lei 

Art. 99 - A utilização e administração dos bens publioos de uso especial. 
como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos campos de esporte .• 
serão feitas na folTTla das leis e regulamentos respectivos. 

CAPITULO IV 

DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Art. 100 - Nenhum empreendimento de obras e serviços do Município poderá 
ter inicio sem prévia elaboração de plano respeotivo, no qual, obrigatoriamente. 
consta: 

1 - a viabil idade do empreendimento, sua oonveniêncía e oportunídade para o 
interesse comum; 

li - os pormenores para sua execução; 
111 - os recursos para o atendimento das respectivas despesas; 
IV - os prazos para o iníoio e conclusão, acompanhados da respectiva 

justificação. 
§ 1° - Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo casos de extrema 

urgência, será executada sem prévio orçamento de seu custo. 
§ 2'° - As obras públicas poderão ser executadas pela Prefeitura, pro suas 

autarquias e demais entidades da administração indireta e, por terceiros, mediante 
licitação. 

Art. 101 - A permissão de serviço a titulo precMo, ato disoricionârio do Chefe 
do ExectJlivo será outorgada por decreto, após edital de chamamento de 
interessados para escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão só será 
feita com autorização legislativa, mediante contrato, precedido de concorrência 
pública. 

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

§ 2° • Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à 
regulamentaçã.o e fiscalização do Município, incumbindo, aos que os executem, sua 
permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. 

§ 3° - O Município poderá retomar, em indenização, os serviços permitidos ou 
concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem 
como aqueles que se revelar,em insuficientes para o atendimento dos usuários. 

§ 4º - As concorrências para a concessão de serviço público deverão ser 
pr,ecedidas de ampla publicidade, em jornais e rádios locais, mediante edital ou 
comunicado resumido. 

Art. 102 - Nos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos 
serão estabelecidos, entr,e outros: 

1-os direitos dos usuários, indusive as hipóteses de gratuidade; 

li - as regras para a renumeração do capital e para garantir o equilíbria 
econômico e financeiro do contrato; 

Il i - as normas que possam comprovar eficiência no atendimento do interesse 
púb1ico, bem como permitir a fiscalização :pelo Município, de modo a manter e 
serviço continuo, adequado e acessível; 

IV - as regras para orienta, a revisão periódica das bases de cálculo dos 
custos operacionais e da renumeração do capital, ainda que estipulada em contrato 
anterior; 

V - as renumerações dos serviços prestados aos usuários diretos, assim 
oomo a possibilidade de cobertura dos e1.1stos por cobrança. a outros agentes 
beneficiados pela existência dos serviços; 

VI - as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da 
concessão ou permissão. 

Parágrafo Único - Na concessão ou na permissão de serviços públicos. o 
Munícípio reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômioo, principalmente as 
que visem à dominação do mercado, à exploração monopolistioa e ao aumente 
abusivo de seus lucros. 

Art. 103 - As tarifas dos serviços públícos prestados diretamente pelo 
Município ou por órgãos de sua administração descentralizada serão fixadas pela 
Prefeito Municipal, cabendo à Câmara Municipal definir os serviços que serão 
remunerados pelo custo, acima do custo e abaixo do custo, tendo em vista seu 
interesse econômico e social. 

Parágrafo Único - a formação do custo dos serviços de natureza industrial 
computar-se-á, além das despesas operacionais e administrativas, nas reservas 
para depreciação e despesas operacionais e administrativas, nas reservas para 
depreciação e reposição dos equipamentos e instalações, bem como previsão para 
expansão dos serviços. 

Art. 114 - Nos serviços, obras e concessões do Município, bem como nas 
compras e alienações, serão adotadas as licitação nos termos da le·. 

Art. 105 - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, 
mediante convenio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem assim, 
através de consórcio, com outros Municípios. 

TITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 
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CAPITULO I 

DO SISTEMA TRJBUTARIO MUNICIPAL 

SEÇ.ÃOI 

DOS PRINCÍPIOS GERAliS 

Alrt. 106 - O Município poderá instiwir os seguintes tributos: 
1- impostos; 
li - taxas, em razão do poder de policia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados 
aos contribuintes ou, postos à sua disposição; 

1111- contribuição de melhoria, decorrentes de obras públicas; 
§ 1° - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serãa 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributaria, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio da 
conltibuiinle. 

§ 2° - .As taxas nã.o poderão ter base de câ.lculo próprio de impostos. 

Art. 107 - O Município poderá instituir conltibuições, cobradas de seus 
servidores, para o custeio, em benefício deste, de sistema de previdência e 
assistência social. 

Art. 108 - Lei especial estabelecerá normas gerais sobre os tributos 
municipais, bem como sobre competência e obrigação, crédito e administração 
tributária. 

SEÇÃO li 

DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 109· - Sem prejuízo de outras garantias asse,g.uradas ao contribuinte, ..ri 
vedado ao Município: 

1 - exigir ou aumentar tributo sem que lei o ,estabeleça; 
li - Institui tratamento desigual entre contribuintes que se encontre em 

situação equivalente, proibida qualquer dislinção em ra.zão de ocupação profissional 
ou funções por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títu los ou direitos; 

111 - cobrar tributos. 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigência da lei 

que os houver instituído ou aumentados; 
b) no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada lei que os instituiu 

ou aumentou; 
IV - utilizar tribulo com ,efeito de confisco; 
V - eslabelecer licilações de tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 

intermunicipais ressa1vados a cobrança de pedágio pela utilização de vias 
conservada pelo Poder Público; 

VI - eslabelecer diferencia triibulárias entre bens e serviços de qualquer 
natureza em razão de sua procedência ou destino. 

VII - Instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços de outras pessoas jurídicas de direito público 

interno; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, incluswe suas 

fundações, das entidades sindicais de lrabalhadores, das lnsmuições de ,educação, 
e de assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos da lei. 

§ 1° - A vedação expressa no inciso VII "a" é extensiva às aularquias e às 
fundações inslituldas e mantidas paio Poder Público no que se refere ao palrimõnio. 
à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou, dela 
decorrentes. 

§ 2° - o disposto no inciso VII ·a· e no parágrafo anterior não compreende o 
palrimõnio, a renda e os serviços relacionados com a exploração de atividades 
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou que 
haja conlraprsstação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera 
o promitente cumpridor da obrigação da pagar Impostos relativos ao bem Imóvel. 

§ 3° - As vedações expressa no inciso VI "b" e "c", compreend'em somente 
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das 
entidades nela mencionadas. 

§ 4° - A lei determinará medidas para que os consumidores sej:am 
esclarecidos acerca dos Impostos que Indicam sobre mercadorias e serviços. 

§ 5" - Qualquer anistia ou remissao que envolva matéria tributária ou 
previdenciãría s6 podará ser concedida através de lei municipal especifica. 

SEÇÃO Ili 

DOS IMPOSTOS DO MUNIC(PIO 

Art, 110 - Compete ao Município instituir impostos sobre: 
1 - propriedade predial e territorial urbana; 
li - transmissão inter-vivos, qualquer título, por aro oneroso, de bens imóveis 

por natureza ou acessão física, situados em área de seu domínio, e de direitos reais 
sobre imóveis exceto os de garantia., bem assim cessão de direitos a sua aquisição; 

Ili veReas a vareje de seR1b1osli'fOis líq1a1iees e gassses, el«lele e élee diesel; 
(Revogado) 

IV - serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar federal; 
§ 1° - O imposto de que trata o inciso I poderá ser progressivo nos termos da 

Lei Municipal, de forma a assegura, o cumprimento da fu nção social da propnedade. 
§ 2° - O imposto previsto no inciso li; 
1 - não incide sobre transmissão de bens ou direi tos incorporados ao 

patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a lransmissão de 
bens ou direitos decorrentes de função, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a 
compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil; 

li - compete ao Município se nele estiver situado o bem. 
§ 3° • O imposto no inciso Ili não exclui a incidência de imposto estadual 

previsto no art. 155, 1 ·o· da Constituição Federal, soore a mesma operação. 
§ 4° - O Município nã.o poderá fixa r alíquotas superiores às máximas fixadas 

em Lei Complementar Federal para os impostos previstos nos incisos Ili e IV nem 
fazer incidir o imposto previsto no inciso IV, sobre explorações de serviços para o 
exterior, na forma determinada em Lei Complementar Federal. 

§ 5° - Os serviços sobre os quais há a incidência do imposto previsto no inciso 
IV são os conslantes de lei complementar Federal. 

Art.110A - o Município poderá instituir por lei a Contribuição para o Custeio 
do Serviço de Iluminação Páblica - COSIP, nos termos do artig.o 149A da 
Constituição Federal 

SEÇÃO IV 

DAS RECEITAS TRIBUTARIAS 

Art. 111 - Pertencem ao Município 

1 - o produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e proventos 
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer títu lo, 
pela administração direta, autarquia e fundações municipais; 

li - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da Uniãa 
sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos ,imóveis situados no Município; 

Il i - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estada 
sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no temitório municipal; 

IV - 25% (vinte e cinco) por cento do produto da arrecadação do imposto da 
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte internacional e íntermunicipal da Constituição Federal. 

V - paroela do produto da arrecadação dos impostos da União sobre rendas e 
produtos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, previstos no art. 
159, 1, b" da Constituição Federal. 

Art. 112 - O Município divulgara até o último dia do mês subsequente ao da 
arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos 
recebidos e os valor,es de origem tributária entregues e a entregar. 

CAPITULO li 

DAS FINANÇAS P0BLICAS 

SEÇÃO 1 

NORMAS GERAIS 

Art. 113 - Lei especial dispora sobre: 
1 - Finanças Públicas; 
li - Dívida Pública, inciu ída a das autarquias, fundação e demais entidades 

oontroladas pelo Poder Páblico: 
Il i - concessão de garantias pelas entidades públicas; 
IV - emissão e resgal.e da divida pública; 
V - operação de câmbio realizado por órgãos e entidades do Município. 

Art. 114 - As disponibilidades de caixa do Município, de seus órgãos, 
entidades, empresas, fundações qualquer que seja a sua origem e destinação, serãc 
depooiladas em instiluições bancárias, oficiais, ou privadas, suoessivamente, 
ressalvadas nos casos previstos em lei. 
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Art. 115 - Para realização de investimentos, poderá o Município emitir títula 
da divida públ,ica, resgaláveis em até cinco anos, observados os limites globais e 
condições outras estabelecidas pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, IX, da 
Constituição Federal. 

Art. 116 - Desde que não acarrete solução de continuidade ao cumprimenta 
de obrigações ou o compromelimento da execução de obras ou pagamento de 
pessoal, poderá o Município aplicar disponibilidades de caixa no mercado financeira 
aberto. 

Parágrafo Único - Os rendimentos oriundos dessa operação terãa 
escrituração em conta individuada. 

SEÇÃO li 

DOS ORÇAMENTOS 

Art. 117 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
1- O plano plurianual; 
li - As diretrizes orçamentárias; 
Ili - Os orçamentos anuais. 
§ 1° - A leii que instituir o p'lano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes. obJeUvos ,e metas da administração para as despesas de 
capilal e outras dele decorrentes e para as relativas aos programas de duraçãa 
continuada. 

§ 2" - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridade 
da Administração Pública Municipal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, 
disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

§ 3° - O Poder Executívo publicará , até trinta dias após o encerramento de 
cada bimeslre, em resumo, relal.ôrio da execução orçamentária. 

§ 4" - Os planos e programas municipais, regionais e setoriais, previsto na Lei 
Orgânica, serão elaborados em oonsonãncia com o plano plurianual, e apreciados 
pela Cãmara Municipal. 

§ 5° -A Lei Orçamentária anual compreenderá: 
1 - orçamentos fiscais referentes aos poderes do Município, seus fundos. 

órgãos e entidades da administração direla e indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público; 

li - Orçamento de investimento das pessoas de que o Município, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

§ &' - O Projeto de Lei Orçamentário será acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, 
anistias e remissões, subsídios e beneflcios de natureza financeira , tributária e 
cre<l itícia. 

§ r' - Os orçamentos previstos no § 5° compatibilizados com o plana 
plurianual terão entre suas funções, a de reduzir desigualdades interdíslrilais, 
seg,undo critério populacional. 

§ 8"" - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e à, fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para 
abertura de credito, ainda que pro antecipação de receita nos termos da lei. 

§ go • Para fixação do exercício financeim, da vigência dos prazos, elaboração 
e organização do plano plurianual, ,estabelecimento de norm.as de geslão financeir:a 
e patrimonial do Município, inclusive condições para instituições e financiamento de 
fundos, serão observadas no que for aplicável, as disposições contidas em lei 
complementar Federal. 

Art. 1118 - Os projetos de lei relati,..os ao plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela 
Cêmara Municipal, na forma do seu regime.nto. 

§ 1° - Sem prejuízo da criação e funcionamento das demais comissões, a 
Comissão de Finanças e Orçamento, emitirá pareoeres: 

1- projetos de lei relativos ao plano plurianual, ás diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais, e sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo Prefeito Municipal; 

l i - planos e programas municipais, distritais e setoriais previstos nesta Lei 
Orgânica, exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. 

§ 20 - As emendas serào apresernadas na Comissão Mista, que sobre elas 
emitirá parecer, e apreciadas, na fo rma regimenta! , pe!10 Plenário da Gamara. 

§ 3° - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que 
modifiquem somente poder sem aprovados caso: 

1 - seja compatível com o plano plurianual e com a lei e diretrizes 
orçamentárias; 

l i - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provimentos de 
anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre: 

a) dotação para pessoal e seus encargos; 
b) serviços de dívida. 
Ili - seja relacionada: 
a) oom correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
§ 4° - As emendas ao projeto de lei de direlri2es orçamentárias não poderão 

ser aprovados quando incompatíveis com o plano plurianual. 
§ 5° - O Prefeíto poderá enviar mensagem à Gamara Municipal para propor 

mooificação noo projetos a que se refere este artigo enquanto não incluída a 
votação, na Comissão Mista na parte cuja alteração é proposta. 

§ 6" - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não 
contrariar o disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao Processo 
Legislativo. 

§ 7° - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do 
projeto de Lei Orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão 
ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com 
prévia e especifica autorização legislativa. 

Art. 119 - São vedados: 
1- o inioio de programa ou projeto não incluído na lei orçamentária anual; 
l i - a real ização de despesas ou assunção de obrigações diretas que 

,excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 
Ili - a realização de operações de créditos que excedam o montante das 

despesas e capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou 
,especiais oom fiMlidade precisa, aprovadas pela Cãmara, por maioria absoluta. 

IV - a vinculação da receita de impostos, inclusive das transferências federais 
,e estaduais, a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para 
manutenção e desenvolvimento de ensino, como determina o art. 212, da 
Constituição Federal, e a prestação de garantia âs operações de créditos de 
receitas; 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de uma categoria de 
programação para outra ou órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 

VU - a concessão ou utilização de crédito ilimitado; 
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica , de recursos dos 

orçamentos fiscais para suprir necessidade ou ocbrir de déficit de empresas. 
fundações e fundos· 

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização 
legislativa. 

§ 1° • Nenhum investimento, ouja execução ultrapasse um exercício 
f inanceiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 
que a autorize, sob pena de crime de responsabilidade. 

§ 2° - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercíoio 
financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado 
nos seus últimos quatro meses, ca.so em que, reabertos nos limites de seus saldos. 
serão incorporados ao orçamento do exercício subsequente. 

§ 3° - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender 
a despesa.s imprevisíveis e urgentes como as decorrentes da calamidade pública. 

SEÇÃO Ili 

DAS EMENDDAS INDIVIDUAIS DOS VE.READORl:S 

Art.119 A • As emendas individuais ao projeto de 11ei orçamentária serão 
aprovadas no limite de 0,8% (oito decimo por cento) da receita corrente líqulda 
pre,..ista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 113 (um terço) 
deste percentual será destinada a ações e seNiços públicos de saúde e educação. 

§ 1°. A execuçao do montante destinado a ações e serviços publicos de saúde, 
previsto no caput do artigo, inclusive cus1eio, será ocmputada para fins do 
cumprimento art. 198, da Consti tuição Federal, vedada a destinação para 
pagamento de pessoal ou encargos sociais. 

§ 2°. É obrigatória a execução orçamentária e financeira conforme oritérios 
para execução equitativa , das programações a que se refere o caput do artigo, 
obse,rvado o anexo de melas e prioridades que in.legrará a lei de diretrizes 
orçamentária, em montante correspondente a 0,8% (zero virgula oito por cento) da 
receita corrente liquida realizada no exercício anterior: 

§ 3°. No caso de impedimento de ordem técníca, no empenho de despesa que 
integre a programação, na forma do § 2° deste artigo, serão adotadas as segulntes 
medidas: 

1 - até 30 (trinta) dias a,pós a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, 
,en.viará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento; 

li - até 30 (trinta) dias após o témlino do prazo previsto no inciso 1, o Poder 
Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação casa 
impedimento seja insuperável; 

Ili - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso 11, 
o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da 
programação cujo impedimento seja insuperável; 

IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo 
previsto no inciso Ili , a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto, o 
remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos 
previstos na l'ei orçamentária. 
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§ 4°. Após o prazo previsto no inciso IV do § 3°, as programações 
orçamentárias previstas no§ 2º não serão de execução obrigatória nos casos dos 
impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do§ 3°. 

§ 5°. Os restos a pagar poderão ser oonsiderados para fins de cumprimento da 
execução financeira prevista no§ 1 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos 
por cento) da receita corrente liquida realizada no exercício anterior. 

§ 6°. Considera-se equitativa a. execução das programações de caráter 
obrigatório que atenda de forma igualitária e Impessoal às emendas apresentadas., 
independentemente da autoria. 

Art. 120 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias 
compreendidos em créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do 
Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês. 

Art. 121 • A desp1;1sa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá 
exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal. 

Parágrafo único - A concessão de qualquer vantagem ou a.umento de 
renumeração, a criação de cargos ou al terações de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão de pessoal a qualquer titulo, pelo órgão e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituidas e mantidas pelo 
Poder Público, só poderão ser feilas se houver: 

1 - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrente; 

li - autorização especifica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

TIT\JLOV 

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 122 • O Muni.cipio, dentro de sua competência organizará a ordem 
econômica e sooial, conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores 
interesses de coletividade. 

Art. 12.3 - A intervenção do Municipio, no domínio econômico, terá 
principalmente, ,em visla estimular e orienta( a produção, defender os interesses do 
povo e promover a justiça e solidariedade sociais. 

Art. 124 - O trabalho é obrigação social, garantido a todos, o direito ao 
emprego e à justa renumeração, que proporcione existência digna na família e na 
sociedade. 

Art. 125 - O Município considerará o capital não apenas como um 
instrumento produtor de lucro, mas também como um meio de expansão econômica 
e de bem estar coletivo. 

Art. 126 - O Município assistirá os trabalhadores rurais e suas organizações 
legais, procurando proporcionar-lhes, entre outros benefícios, meios de produção a 
de trabalho, crédito fécil e preço juslo, saúde e bem-eslar social. 

Parágrafo - Único - Sl:!o isentas de impostos as respectivas cooperativas. 

Art. 127 - O Município manterá órgãos especializados, incumbidos de 
ex.ercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e da revisão de 
suas ta rifas. 

Parágrafo Único - A fiscalização de que trata este artigo compreende o 
exame contébU e as perícias necessárias à apuração das inv,ersões de capital e dos 
lucros auferidos pelas empresas concessionárias. 

Art. 128 - O Município dispensará à microempresa e à empresa de pequeno 
porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributarias 
previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução desta, por meio de lei. 

CAPITULO li 

DA IPREVIDêNCIA E ASSISrt:NCM SOCIAL 

Art. 129 - O Município, dentro de sua competência, regularé o serviço social. 
favorecendo e coordenando as iniciativas particulares que visem a este objetivo. 

§ 1° - Caberá ao Municipio promover e executar as obras que, por sua 
natureza e extensão não possam ser atendidas pelas instituições de caráter 
privativo. 

§ 2° • O plano de assistência social do Município. nos termos que a lei 
estabelecer, tera por objetivo a correção dos desequili'brios do sistema social e a 
recuperação dos ,elementos desajustados, virando a um desenvolvimento sooial 
harmônico, co11soante previsto no art. 203 da Constituição Federal. 

Art. 130 - Compete ao Município suplementar, se for o caso, os planos de 
previdência social estabelecido na lei federal. 

CAPITULO Ili 

DA SAÚDE 

Art. 131-A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, assegurados 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação de risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualílário às a.ções e servi9os 
1para sua promoção, proteção e recuperação. 

Art. 132 - As ações e serviços de saúde são de natureza pública, cabendo ao 
Poder Públicos sua normalizaçã.o e conlrole, devendo sua execução ser feita, 
preferencialmente, através de serviços públicos e, complementares através de 
serviços de terceiros. 

Parágrafo único - Ê vedada a cobrança ao usuário pela prestação de 
serviço de saúde, mantidos diretamente pelo Poder Público ou através de contratos 
oom terceiros. 

Art. 133 - São competências do Município, exercidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde: 

1 - comando do SUS, no âmbito do Município, em articulação com a 
Seorelaria Municipal de Saüde; 

li - a assistência à saúde; 
Ili - a elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde, em 

termos de prioridades e estratégias municipais, em consonancia com o Plano 
Estadual de Saúde e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde, 
aprovados em lei; 

IV - a elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS, para o 
Municipio; 

V - a proposição de projetos de leis que contribuem para a viabilização da 
SUS. no Municipio; 

VI - a admínislração do fundo Municipal de Saüde; 
VII - a compatibilização e complementação das normas técnicas do Ministério 

da Saúde, da Previdência e Assistência Social e da Secretaria de Estada da Saúde, 
de acordo com a realidade Municipal. 

VIII - o planejamento e execução das ações de controle das condições e dos 
ambientes de trabalho e dos problemas de saúde com eles relacionados. 

IX - a formação e implantação da política de recursos. humanos na esfera 
municipal, de acordo com as políticas nacional e estadual de desenvolvimento de 
recursos humanos para a saúde; 

X- a implantação do sistema de informação em saúde do Município; 
XI - o planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente e de 

saneamento básico, no âmbito municipal; 
XII - defiine o modelo assistencial do Município, que será organizado com 

base na realidade epidemiológica local e em consonância com a politica de saúde 
ínstiru ida pelo Estado; 

XIII - assistência Médica-Odontológica obrigatória nas escolas e crecties 
municipais; 

XIV - inspeção sanitária periódica obrigatória nas escolas e creches 
municipais; 

YN - firmar convênios com escolas superiores de Medicina, Farmácia, 
Odontologia, Enfermagem e outras, visando ao treinamento e estágio dos 
estudantes e atendimento dos setores carentes do Município; 

YNI - implementar programas de incentivo e orientação para a criação de 
pequenos animais produtores de leite e carne e implementação de pomares; 

YNII - desenvolver sistematicamente, campanhas educativas em saúde de 
âmbito municipal; 

XVIII - formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, 
através do ensino primário; 

XIX - combater o uso de tóxicos; 
XX - serviço de assistência à maternidade e à infância; 
XXI - todo o lixo coletado nas ruas da cidade será depositado em aterro 

sanit.ério própri o. 
a) ficam os moradores da cidade sujeitos a multas sendo estipuladas pela 

Poder Público Municipal; 
b) este Município não aceitará, sob nenhum pretexto, que seja depositado lixo 

atõnico em qualquer parte do seu território, proveniente de outro lugar. 
XXII - descentral izar as ações básicas de saúde através de criação de postos 

nos bairros, para al.endimento ambulatorial e desenvolvimento das ações básic.as de 
saúde. 
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Art. 134 - As instalações privadas poderão participar de fmma complementar 
do sus, mediante contrato de direito publico ou convênio, tendo preferência às 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

Art. 135 - O Sistema Único de Saúde, no âmbito Municipal, será financiado 
com recursos do orçamento do Municipio, do Estado, da União, da Seguridade 
Social, além de outras fontes. 

§ 1" • O conjunto dos recursos destinados às ações e serviços de saúde do 
Município constitui o Fundo Municipal de Saüde, a ser regulamentado por lei 
municipal; 

§ '2!' - O montante das despesas de saúde não será inferior a 15%( quinze por 
cento) das despesas globais do orçamento anual do Município, computadas as 
transferências constitucionais. 

.AFt, 136 +8886 86 paFleiFaS 81:iÃ86!16 61:'18 paFle iRi8!!jFORl.e 8 iREiSp8RSé''81' 88 
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Parágraw Oniçe bei GemplemeAlar disGiplinaFá ee Gfitérios de awaçãe .• 
a~,anaçãe e reRtlMeroçãe eeslas. (Revogado) 

Art. 137 - A inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal terá 
caráter obrigatório. 

Parágrafo único - Coostituírã exigência indíspensãve1, a apresentação, no 
ato da matrícula, de atestad'o de vacina contra moléstias infectocontagiosas. 

CAPITULO IV 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Art. 138 - O Poder Público incentiv'8rã a formação e qualificação dos 
rectJrsos humanos no campo das artes, da música e da literatura do Município no 
primeiro e segundo graus, criando oficinas de artes específicas para cada região 
geopolítica homogênea do Município. 

§ 1° - Ao Município compele suplementar, quando necessério, a Legislação 
Federal e a Estadual dispondo sobre a cul tural. 

§ '2!' - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
sígnificação para o Município e os diferentes segmentos étnicos que compõem a 
comunidade lo!'.al. 

§ 3° - A administração municipal cabe, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem. 

§ 4° - A-O Município cumpre proteger os dlocumentos as obras e outros bens 
de valor histórico, art.ístico e ,cultuiral, os monumentos, as paísag.ens naturais 
notáveis e sítios arqueológicos. 

§ 5° - As associações e sociedades civis representativas dos artistas e 
produtores culturais que devert:!o ocupar os cargos de provimento e oomlssac 
definidos no caput deste artigo. 

§ 6" - Será tombada pelo Patrimônio Histórico Geográfico e Cultural, a Ilha 
dos Amores, a sede da Câmara Municipal (Usina Velha), os Prédios Municipais: 
Sede da Prefeílura (Casa Rosada), Sede da Secretaria Municipal de Educação 
(Antigo Patronato), Cadeia Velha e a antiga sede da Prefeitura. 

1 - Os bens tombados ficam sujeitos a permanente inspeção da Prefeitura 
Municipal que terá acesso a eles, sempre necessário, para realização de exames e 
vistorias. 

li - Os bens tombados serão mantidos em conservação a ao abrigo de 
possíveis danos. 

Ili - Os bens tombados em qualquer de seus elementos e componentes, nãc 
poclerao ser demolidos, salvo no caso de ruína, nem modifi cados, transformados, 
pintados ou removidos sem prévia autorização da Prefeitura Municipal e Câmara 
Municipal. 

IV - Se o bem estiver sujeito a possíveis danos resultantes de atos de 
terceiros, e Prefeitura notificará o infrator, pare, que ele faça devida reposição. 

Art. 1139 - O dever do Município com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 

1 - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não 
tiverem acesso na idade própria. 

li - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio: 
1111 - atendimento educacional especializado aos portadores da deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escorar às crianças de O a 6 anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, das pesquisas e da criaçãc 

artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educado; 
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 

programas suplementar,es e material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúda. 

§ 1° - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, 
acionável mediante mandato de injunção. 

§ 'l!' • O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Município, ou a sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3° - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensina 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
frequência à escola. 

Art. 140 - o sistema de ensino municipal assegurará aos alunos 
necessitados condições de eficiência escolar. 

Art. 141 - O Ensino Ofioial do Município será gratuito em lodos os graus e 
all.Jará prioritariamente no ensino fundamental e pré-esoolar. 

§ 1° - O ensino religioso, de matricula fa.cultativa, oonstill.Ji disciplina dos 
horários das escolas oficiais do Município e será ministrado de acordo com a 
confissão religiosa do aluno, manifestado por ele, se for capaz, ou seu representante 
legal ou responsável. 

§ 2° - O Ensino Fundamental regular será minislrado em língua portuguesa. 
§ 3° - O Municipio orientará e estimularâ, por todos os meios, a educação 

física. que será obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos 
particulares que recebam auxilio do Município. 

§ 4° - Os wrrículos escolares serão adequados às peculiaridades da 
Município e valori~rão sua ooltura e seu Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e 
Ambiental. 

Art. 142 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 

1 - comprimento das normas gerais da educação nacional; 
11 - autorização e ava.1iação de qua'lidade pelos órgãos competentes. 

Art. 143 - O recurso do Município será destinado às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 
definidas em Lei Federal ,. que: 

1 - comprovem finalidades não lucrativas e ap liquem seus excedentes 
financeiros em educação; 

li - assegurem a destinação e seu patrimônio a outra escola comunitária 
filantrópica ou confessional ou ao Município, no caso de encerramento de suas 
atividades. 

§ 1° • Os recursos de que trata este artigo serão destinados a bolsas de 
,estudo para o ensino fundamental, na forma da lei, para os que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando houver fa lta de vagas e cursos regulares da rede 
pública na localidade de residência do educando, ficando o Município obrigado a 
investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

Art. 144 - O Munlcipio auxiliará, pelos meios ao seu alcance, as 
,organizações beneficentes, culturais e amadoristas nos termos da lei, sendo que as 
amadoristas e as colegiais terão prioridade no uso de estágio,. campo e instalações 
de propriedade do Municlpio. 

Parágrafo Onico - O Prefeito Municipal realizará programas de apoio às 
práticas esportivas (ligas, associações e clubes)., quando da realização de 
,campeonatos e torneios. 

Art. 145 - O Município manterá o professorado municipal em nível econômico 
social e moral a altura de suas funções. 

Parágrafo único - O municipío instituirá bolsa de treinamento para os 
professores da zona rural. 

Art. 146 - O Município deverá dar acompanhamento téonioo-pedagógico às 
,escolas municipais. 

Art. 147 - A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do 
Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Cultura. 

Art. 148 - O Municipio aplicará, anualmente, nunca menos de 30% (trinta por 
centro), no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida a proveniente 
transferência, manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Art. 149 - É da competência da Unf,ão, do Estado e do Município, 
proporcionar os meios de acesso à culll.Jra, à educação e à ciência. 

CAPITULO V 

DA POLtTICA URBA'NA 

Art. 150 - A política de desenvolvimento urtiano, executada pelo Poder 
Públíco Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar 
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o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de 
seus habitantes. 

§ 1° - O Plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento 
básico na política de desenvolvimento e de expansào urbana. 

§ Z' - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende suas 
exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no Plano Diretor. 

§ 3° - As desapropriações de imóveis urbanos serão feilas com prévia 
indenização em dinheiro. 

Art. 151 - O Plano Diretor estabelecerá normas sobre zon8'8mento, 
parcelamento e loteamento. uso e ocupação do solo, construções e edificações. 
proteção ao meio ambiente, saneamento básico, lioenciamento e fiscalização dos 
parâmetros urbanísticos que adotar. 

Art. 152 - O direito à propriedade ê inerente à, natureza do homem. 
dependendo seus limites e seu uso da conveniência social. 

§ 1° - O Município poderá, mediante lei especifica, para área inclu(da no Plano 
Diretor, exJigir, nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 

1- parcelamento ou edificação compulsória; 
li - imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, progressiva no 

tempo; 
Ili - desapropriação, com pagamento mediante título da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 
dez anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais. 

§ 2° - Poderá também o Município organizar fazendas coletivas, orientadas ou 
administradas pelo Poder Públ,ico, destinadas à formação ele elementos aptos às 
atividades agrícolas. 

" Ft 163 Sãe iseRles se tFie1o1les es \1eie4,1les de IFOiãe eRiFAel o es eleFAais 
iAslFumeAles de IFasalhe de pequeAe a!JFisulleF, empre!Jades 8e sef'li~e da prépFia 
la,..eura eu om tFansperte de seus produl8s. (Revogado) 

Art. 154 - Aquele que possuir com sua, área urbana de atê duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição. 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir, lhe-á o dominio, desde que 
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1" - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civi l. 

§ 2° • Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 
vez. 

Art. 155 - Será isento de iimposto sobre propriedade predial e territorial 
urbana o prédio ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos 
recursos, que nao possua outro imóvel, nos termos e no limíte do valor que a lei 
fixar. 

CAPITULO VI 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 156 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se aa 
Poder Público Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às 
presentes e futuras gerações. 

§ 1° - Para assegurar a eteUvidade desse direito inC1Jmbe ao Poder Público: 
1 - preservar e restaurar os processos eoológioos essenciais e prover e 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
li - preservar a diversidade e a integridade do Patrimônio Genético do Pais e 

fiscalizar as entidades dedicadas às pesquisas e manipulação de material genético; 
Ili - definir, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a al teração e a supres~o permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 

IV - exigir. na forma de lei, para instalação de obras ou atividades 
potencialmente ca.usadora de significativa degradação do meio ambiente, estude 
prévio de impacto ambiental, a que se darâ publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substancias que comportem risco para vida, a qualidade de vida e o meia 
ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteg,er a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, a prática que 
coloque em risco sua função ecológica, provoque a extinção de espécies ou 
submetam os animais à crueldade. 

VIII - Criar programas de incentivo tributário para os contribuintes que 
preservarem o meio ambiente, tais como IPTU verde. para os que plantarem ou 
cuidarem de árvores na calçada de sua residência ou comércio. 

§ 2° - Aquele que explorar minerais fica obrigado a recuperar o meio ambienta 
degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, 
na fonna da lei. 

§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
adminis1rativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

CAPITULO VII 

DA POlfTICA AGRICOLA E PESQUEIRA 

Art. 157 - A política agrícola será fonnulada e executada no Municíp io, nos 
termos do disposto nas Constituições Federal , Estadual e nesta Lei Orgáníca . 

Art. 158 - O planejamento e execução da política agrícola e pesqueira terão a 
participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores 
rurais, aqui cultores e pescador,es abrangendo ações nas seguintes áreas: 

1 - assistência lécníca e extensão rural prioritária aos produtores do campo e 
aquícullores e pescadores; 

li ~reçes Gempalíveis oom e Guste ee ~ret1uyãe e 9araRlia ee 
Gemeroializ:açãe; (Revogado) 

Ili - incentivo ao associativismo, cooperativismo e ao sindicalismo: 
IV - ensino de técnicas agropecuárias e pesqueiras nas escolas do primeiro 

grau localizadas em regiões agrícolas e pesqueiras: 
v -apoio às atividades agroindustriais, agropecuárias e pesqueiras. 

Art. 159 - Ficam as áreas de preservação impedidas de serem uti lizadas para 
fins de assentamentos de colonos. 

Art. 160 -A execução da política agrícola, prevista no art. 158, terá por base 
a fonnação de comunidades agricolas de pequenos produtores sem terra e a 
,exploração de unidades familiares definidas em lei. 

Art. 1611 - O Poder Público Municipal fomentará a prática de hortas e pomares 
comunitários, em convênio com entidades legalmente constituídas. 

Parágrafo Único - O Poder Municipa.l poderá desenvotver programas de 
produção de sementes e mudas. 

Art. 162 - A atuação do Poder Público Municipal na zona rural terá come 
principais objetivos: 

1 - oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor, trabalhador rural, 
aquicultor e ao pescador condições de lrabalho, produção e de mercado para os 
seus produtos e a melhoria do padrão de vida da família rural ou pesqueira; 

11- garantir o escoamento da produção rural e pesqueira; 
Il i - garantir a utilização racional dos recursos naturais. 

Art. 163 • O Poder Público Municipal utilizará assistência téonica, a extensão 
rural , o annazenamento, o transporte, o associativismo, o cooperativismo e a 
divulgação das oportunidades de créditos e de incentivos fiscais, como principais 
instrumentos para o fomento da produção na zona rural e pesqueira. 

Parágrafo Único - O Poder Público construirá armazéns e silos para usa 
adequado por parte dos produtores do Município. 

TITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 164 - Incumbe ao Município: 
1 - auscultar, permanentemente, a opinião pública, por isso, sempre que o 

interesse público não aconselhar o contrário, os Poderes Executivo e Legislativa 
divulgarão, coma devida antecedência, os Projetos de Lei para o recebimento de 
sugestões; 

li - assegurar o direito de participação de populares as reuniões da Cêmara, 
para exposição e discussão de lemas de interesse da população do Município, 
segundo critérios estabelecidos no Regimento Interno da Câmara; 

Il i - adotar medidas para assegurar a oeleridade da tramitação e solução dos 
expedientes administrativos, punindo, disciplinarmente, nos termos da lei , os 
servidores faltosos; 

IV - faoilitar, no interesse educacional do povo, a difusão de jornais e outras 
publicações periódicas, assim como das transmissões pelo Rádio e pela Televisão; 

V - converter férias ou licença de seus servidores, em dinheiro, ressalvados 
os casos previstos na Legislação Federal; 
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VI - Assegurar a seus servidores e dependentes, na forma da Lei Municipal , 
serviços de atondimenlo médico.odontológico ,e de assistência social, extensivos 
aos aposentados e pensionistas. 

Art. 165 - É lícito a qualquer cidadão obter informações e certidões sobre 
assuntos r,eferenles à administração municipal. 

Art. 166 - Qualquer cidadão será parte legilima para pleitear a declaração de 
nulidade ou anulação de atos lesivos ao Patrimônio Municipal. 

Art. 167 - Os cemitérios. no Município, terão sempre caráter secu lar e serão 
administrados pela autoridade municipal sendo permitido a todas as confissões 
religiosas praticar neles os seus ritos. 

Parãgrafo único - As associações religiosas e os particulares, na forma da 
lei, manter cemitérios próprios,. fisca lizados, porém pelo Municipio. 

Alt. 168 O respensâvel pela merenda esoolar será oMgade a enviar. 
mei:16almel'lle-à-Gamal'a-Ml:IRiel~I. relatooe seere es mo•JlmeAie!Hle-enlteE!a e cakla 
de tiêner-e de meFOnda eseelar. (Revogado) 

Parágraíe Úniee O nãe eumplirneAte desta e~igêneia implisaFá ne 
feshamenl8 Ele Elepéoilo a!é (lue seja oumplido esla termalidade leQal. (Revogado) 

Art. 169 - Até a entrada em vigor da lei complementar federal , o projeto do 
Plano Plurian.ual, para vigência até o final do mandato em curso do Prefeito, e o 
projeto de lei orçamentária anual, é encaminhado à Cãmara até 04 (quatro) meses 
antes do enceramento do exercicio financeiro e devolvido para sanção até o 
enceramento da Sessão Legislativa. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES TRA!NSITÓRIAS 

Art. 1° • Ficam oriados os seguintes povoados: 
1 - Circunscrição territorial a definir: ESPERANÇA, BARREIROS, FORMOSA, 

MURICI, SÃO FRANCISCO e BOCA DA MATA. 

Art. 2" - Na lixaçào das divisas dos povoados serão observadas as seguintes 
normas: 

1 - evitar-se-ão tanto quanto possivel, formas assimétricas ,. estrangulamentos 
e alongamentos exagerados; 

li - dar-se-á preferência para a delimitação as linhas naturais, facilmente 
identíficáveis. 

Parágrafo Único - Dentro de ,120 (oenlo e vinte} dias. a partir da 
promulgação desta Lei Organica, Lei Ordinária estabelecerá área territorial e limites 
constantes no inciso anterior. 

Art. 3° • Revogada as disposições em oontrério, esla Emenda de Revisão à 
Lei Orgânica nº 13/2018, entra em vigor na data de sua publicação. 

Barras 27 de dezembro de 2018. 
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Vicente Neto da Silva 
1º Vice-Presidente 

Jovelina Fu,rtado Castro 
Z' Vice-Presidente 

Mauricio Brito Pereira Damasceno 
1° Secretário 

Vinlcio de Sousa SIiva 
2° Secretário 

HINO DE BARRAS 

Francy Monte 

Beirando as águas do Marataoan 
Sob este céu de raro esplendor, 
Entre os olhares vivos do amanhã 
E corações minados de amor ... 

Entre um passo pleno de heróis 
Que a hiistória em G,lória transformou 
E um futuro que já constrói 
Sobre um presente pacificador ... 

Reina Barras, Bair'ras, 
Ponto de encontro dos amores ... 
Reina Barras, Bairras, 
Bela "Terra dos Governadores", 
Caminha na linha da paz ... 

Da natureza herdou a resistência, 
Na carnaúba e no babaçu ... 
Aos pés da virgem - plácida pot.ência, 
Que o Piauí no tempo conduz ... 

A juventude vive a sua fama 
De liderança que consigo traz 
Na esperança - Força que emana 
Pela conquista dos seus ídeais. 

t~,. ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ- PI t WI. Soe. l\lun. d• AdmlnlatraçAo, Planejame'rrto • Flnançaa. . . :-:;y . . · ---
- CNPJ. 01 .612.559/0001 -36 ,~4.P..B:EL 

PORTARIA Nº 001/2019 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACAUÃ, ESTADO DO PIAUÍ, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos que dispõe o Art. 87, lncíso 
VII, da Lei Orgânica do Municipío em conjunto com o artigo 51 da Lei 
Federal 8.666, de 1993; 

RESOLVE: 

Art. lª. omear a Comissão Permanente de Licitações, a qual 
será responsável por todos os atos necessários ao processo lic.ítatório 
desta municipalidade, os seguintes membros e cargos; 

Josivan Alencar de Carvalho - Presidente 
Manuel Afrodisio de Sousa Filho - Secret.ârio 
Jose Bernardino Rodrigues Irmão - Membro 

Art. 2ª. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Acauã.-PI, em 02 de janeiro de 2019. 


