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PREAMBULO

Nós, os represen tan tes do Povo Roseirense, reunidos para 
institu ir e m an ter um a com unidade inspirada na justiça, na dem o
cracia, na solidariedade e no desenvolvim ento, prom ulgam os, sob a 
proteção de Deus e sob a luz dos principios constitucionais da Re
pública e do Estado, a  seguinte:

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA

Titulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo I 

Do Município

Artigo l.o  -  O Município de Roseira é um a unidade do território  
do Estado de São Paulo, com personalidade juríd ica de 
direito  público in terno e autonom ia, nos term os asse
gurados pelas Constituições do Estado e Federal.

A rtigo 2.o -  O Município de Roseira terá  como símbolo, a Bandeira, o 
Brasão de A rm as e o Hino, aprovado por lei municipal.

A rtigo 3.o - Os lim ites do territó rio  do Município só podem ser al
terados na form a estabelecida na Constituição Federal 
e Estadual.

A rtigo 4.o -  Ao Municipio de Roseira com pete prover a tudo quanto 
d isser respeito ao seu peculiar in teresse e ao bem -estar 
de sua população cabendo-lhe, privativam ente, en tre 
ou tras, as seguintes atribuições:

I - elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçam entárias
e os orçam entos anuais;

II -  in stitu ir e a rrecadar os tribu tos de sua competência,
bem  como aplicar suas rendas, sem prejuízos da obri
gatoriedade de p re sta r contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em  lei;

III - c riar, organizar e suprir distritos, observando o dispos
to no artigo 30, IV da Constituição Federal e no P a
rágrafo  único do artigo 145 da C onstituição Estadual;

-  organizar e p resta r os serviços públicos de form a cen
tralizada ou descentralizadas, sendo neste caso:
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a) por outorga, as suas autarquias ou entidades para 
estatais;
b) por delegação à particulares m ediante concessão, 
perm issão ou autorização;

V - disciplinar a utilização dos logradouros públicos e em
especial quanto  ao trânsito  e tráfego, provendo sobre:
a) o transporte  coletivo urbano, seu itinerário, os 
pontos de parada e as tarifas;
b) os serviços de táxis, seus pontos de estacionam ento 
e as tarifas;
c) a sinalização, os lim ites das “zonas de silêncio”, os 
serviços de carga e descarga, a tonelagem  m áxim a 
perm itida aos veiculos, assim como os locais de esta
cionamento;
d) sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, 
bem como regu lam entar e fiscalizar a sua utilização.

VI - quanto  aos bens:
a) que lhe pertençam ; dispor sobre sua adm inistração 
utilização e alienação;
b) de terceiro; adquirir, inclusive a través de desapro
priação, in stitu ir servidão adm inistrativa ou efetuar 
ocupação tem porária, na form a da lei:

VII - m anter, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, program a de educação pré-escolar e de 
ensino fundam ental;

VIII - p restar, com a  cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, serviços de a tend im en to  à saúde da po
pulação;

IX - prom over, no que couber, adequado ordenam ento
territo ria l, m ediante planejam ento e controle do uso, 
do parcelam ento  e da ocupação do solo urbano;

X - prom over a proteção do seu patrim ónio histórico-cultural,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal 
e estadual;

XI - prover sobre a limpeza das vias públicas e córregos
próximos às áreas residenciais, rem oção e destino do 
lixo e de outros resíduos de qualquer natu reza;

XII - conceder aos estabelecim entos industriais, com erciais e
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outros, licença para sua instalação e horário de funcio
nam ento, observadas as norm as federais pertinentes, 
e revogá-la quando suas atividades se to rnarem  p re ju 
diciais à saúde, sossego público, bons costum es, e 
outros interesses púb licos;

XIII - dispor sobre o serviço funerário ;
XIV - adm inistrar os cem itérios públicos e fiscalizar os

pertencentes a entidades particulares;
XV - autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, 

bem  como a utilização de quaisquer outros meios de 
publicidade e propaganda, respeitada a legislação fe
deral na form a do inciso XXIX do artigo 22 da Cons
tituição Federal;

XVI -  dispor sobre a guarda e destino dos anim ais apreen
didos, assim como sua vacinação, com a  finalidade de 
errad icar m oléstias;

XVII - dar destinação às m ercadorias apreendidas em decor
rências de transgressão da legislação m unicipal;

X V n i - constituir guarda m unicipal destinada à proteção de 
seus bens, serviços e instalações ;

XIX - in stitu ir regim e juríd ico único para os servidores da
adm inistração pública direta, das au tarqu ias e das 
fundações públicas, bem como plano de carre ira ;

X X  - estabelecer e im por penalidades por infração de sua9
leis e regulam entos;

XXI - m an ter serviço de pronto socorro;
XXII - legislar sobre assuntos de seu interesse e suplem entar

a legislação federal e estadual no que couber, nos te r 
mos do artigo  30, inciso I e II da Constituição Federal.

A rtigo 5.o - O Município tem  como com petência concorrentem ente, 
com a União e o Estado, en tre  ou tras as seguintes 
atribuições:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das insti
tuições dem ocráticas e conservar o patrim ónio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia  das pessoas portadoras de deficiências;

III - p ro teger os docum entos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico  e cultural, os m onum entos, as
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paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV -  im pedir a evasão, a destruição e a descaracterização 

de obras de arte  e de outros bens de valor histórico, 
artístico e  cu ltu ra l;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação 
e à ciência;

VI -  p ro teger o m eio am biente e com bater a poluição em 
qualquer de suas fo rm a s;

VII -  p reservar a fauna, a flora e  os m ananciais;
VIII - fom entar a  produção agropecuária e organizar o abas

tecim ento alim entar;
IX - prom over program as de construção de m oradias e a 

melhoria das condições habitacionais e de saneam ento 
básico;

X - com bater as causas da pobreza e os fatores de margi- 
nalização, prom ovendo a integração social dos fatores 
desfavorecidos;

XI - reg istrar, acom panhar e fiscalizar as concessões de di
reitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
m inerais em seus territórios;

XII - estabelecer e im plantar política de educação para a se
gurança do trânsito , na form a do disposto em  lei m u
nicipal ;

XIII - dispensar às m icroem presas e às em presas de peque
no porte, tra tam ento  jurídico diferenciado;

XIV -  prom over e incentivar o turism o como fato r de desen
volvimento social e económico.

T itulo n
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES MUNICIPAIS

Capitulo I

DO PODER LEGISLATIVO 

Seção I

DA CAMARA MUNICIPAL

Artigo 6.0 - O P oder Legislativo é exercido pela C âm ara Municipal 
com posta de V ereadores eleitos na form a da lei.
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§ l.o  -  Salvo disposição legal em contrário, as deliberações da 
Câm ara Municipal e de suas Comissões serão tom adas 
por m aioria de votos, presentes a maioria absoluta de 
seus membros.

§ 2.o -  O voto será sem pre público nas deliberações da Câ
m ara, exceto nos seguintes casos:
1 -  no julgam ento dos Vereadores e do Prefeito;
2 - na eleição dos m em bros da Mesa e de seus subs

titutos;
3 -  na votação de decreto legislativo para concessão

de qualquer honraria;
4 - na votação de veto aposto pelo Prefeito.

§ 3.o -  Não poderá vo tar o Vereador que tiver in teresse pes
soal na deliberação, anulando-se a votação, se o seu 

voto for decisivo.

Seção II

DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Artigo 7.o -  Cabe à Câm ara, dispor sobre todas as m atérias de 
com petência do Municipio e especialm ente:

I - legislar sobre assuntos de in teresse local, inclusive su
plem entando a legislação federal e estadual, no que 
lhe couber;

II -  legislar sobre tributos municipais, bem  como autorizar
isenções, anistias fiscais e a rem issão de dividas;

III -  vo tar o plano plurianual, bem como autorizar a ab e r
tu ra  de créditos suplem entares, especiais e ex traord i
nários;

IV - deliberar sobre obtenção e concessão de em préstim os
e operação de crédito, bem  como a form a e os meios 
de pagam ento;

V - autorizar, m ediante lei, a concessão de auxílios e sub
venções;

VI -  au torizar a concessão e a perm issão de serviços pú
blicos;

Vil - autorizar, quanto  aos bens m unicipais im óveis:
a) o seu uso, m ediante perm issão ou concessão adm i
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nistrativa ou de direito real;
b) a sua alienação;

VIII - au torizar a  aquisição de bens imóveis, salvo quando se 
tra ta r  de doação sem encargos;

IX - dispor sobre a criação, organização e supressão de dis
tritos na form a prev ista no parágrafo único do artigo 
145 da C onstituição Estadual;

X - criar, transfo rm ar e extinguir cargos, em pregos e fun
ções na adm inistração direta, autárquica e fundações 
públicas, assim como fixar os respectivos vencimentos; 

XI - criar, d ar estru tu ra  e atribuições às Secretarias e ór
gãos da adm inistração municipal;

XII -  aprovar o P lano Diretor;
XIII - au torizar a  denom inação de próprios, vias e logradou

ros públicos, bem  como decidir sobre a alteração de 
denom inações que lhes tenham  sido dados, na form a 
disposta em  lei municipal;

XIV - exercer, com auxilio do tribunal de C ontas do Estado,
a fiscalização financeira, orçam entária, operacional e 
patrim onial do Município;

Artigo 8.0 -  Com pete à  C âm ara privativam ente, as seguintes a tri
buições, en tre  ou tras:

I -  eleger sua Mesa e constitu ir suas Comissões;
II - elaborar seu Regim ento Interno;
III -  dispor sobre a organização e funcionam ento de sua Se

cretaria  e de outros seus serviços; criação, tran sfo r
m ação ou extinção de cargos, em pregos e funções de 
seus serviços e fixação da respectiva rem uneração, 
observados os parâm etros estabelecidos na lei de dire
trizes orçam entárias e os lim ites constitucionais;

IV - dar posse ao Prefeito  e ao V ice-Prefeito eleitos, conhe
cer de suas renúncias, do seu afastam ento por deci
são judicial e da vacância do cargo;

V -  conceder licença aos Vereadores, ao P refe ito  e ao Vi
ce-Prefeito para afastam ento do cargo, na form a da
lei;

VI - conceder ao Prefeito  e ao V ice-Prefeito licença para
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ausentar-se do Município por mais de quinze dias;
VII -  fixar, de um a para outra legislatura, a  rem uneração

dos Vereadores, do Prefeito  e do V ice-Prefeito fazen
do-o a té  30 (trin ta) dias antes da eleição;

VIII -  tom ar e julgar, anualm ente, as contas prestadas pela
M esa da C âm ara M unicipal e pelo Prefeito, delibe
rando sobre o parecer do T ribunal de Contas do 
Estado, na form a da lei;

IX  -  autorizar o Prefeito  a efetuar ou contrair em préstim os, 
salvo com o Estado, a União, ou ainda com suas 
entidades descentralizadas;

X - fiscalizar e contro lar os atos do Poder Executivo, inclu
sive os da adm inistração descentralizada;

XI - convocar, por requerim ento de V ereador ou de suas
comissões, Secretários do Município, dirigentes de en 
tidades da adm inistração direta e das em presas púb li
cas, sociedades de economia mista, au tarquias e fun
dações públicas, para prestar, pessoalm ente, inform a
ções sobre assuntos préviam ente determ inados, im por
tando em crim e de responsabilidade ou desobediências, 
a ausência sem  justificativa;

XII - requisitar inform ações aos Secretários do Município
sobre assunto relacionado com sua pasta, im portando 
em crim e de responsabilidade a recusa ou o não a ten 
dim ento, no prazo de trin ta  dias, bem  como o forne
cim ento de inform ações falsas;

XIII -  m ovim entar, livrem ente, seu orçam ento en tre  as cate
gorias funcionais program áticas;

XIV - autorizar e aprovar convénios, acordos ou contratos a
serem  celebrados pelo Município, inclusive com a União 
e o Estado ou de outro Município, de que resultem  
para o Município encargos não previsto  na lei orça- 
m en tá ria ;

XV - zelar pela preservação de sua com petência legislativa 
dentro  do princípio da harm onia e independência que 
deve presid ir seu relacionam ento com o Executivo;

XVI - c riar comissões especiais de inquérito, sobre fato de
term inado que se inclua na com petência municipal,
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sem pre que o requerer, pelo menos, um  terço de seus 
m em bros;

XVII - conceder titulo de cidadão honorário às pessoas que 
reconhecidam ente tenham  prestado serviços ao M uni
cípio, m ediante decreto legislativo, aprovado pelo voto 
secreto de, no minimo, dois terços de seus m embros;

XVIII - fixar, anualm ente, a verba de representação do Prefei
to, do V íce-Prefeito e  do P residente  da C âm ara ;

Parágrafo  único - A Câm ara M unicipal deliberará, m ediante reso
lução, sobre m atéria de sua economia in terna e nos 
dem ais casos de sua com petência privativa, por meio 
de decreto legislativo.

Seção III

DOS VEREADORES 

Subseção I 

DA POSSE

Artigo 9,o - No prim eiro ano de cada legislatura, em dia e hora 
que forem  estabelecidos por lei federal, em sessão so
lene, independente do núm ero, os V ereadores, sob a 
presidência do m ais votado den tre  os presentes, p res
tarão compromisso e tom arão posse.

§ l.o  - O V ereador que não tom ar posse, na sessão prevista 
neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de quinze dias, 
salvo motivo ju sto  aceito pela câm ara.

§ 2.0 - No ato da posse os V ereadores deverão desincom pati- 
bilizar-se e, na m esm a ocasião e ao térm ino  do m an
dato, deverão fazer declaração de seus bens, a qual 
será transcrita  em livro próprio, constando da a ta  o 
seu resum o.

Subseção II 

DA REMUNERAÇÃO

Artigo 1 0 - 0  m andato de V ereador, será rem unerado, na form a 
fixada pela Câm ara Municipal, em  cada legislatura, para 
a subsequente, estabelecido como lim ite m áxim o o valor 
percebido como rem uneração, em espécie, pelo Prefeito.
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§ l.o  - A rem uneração será dividida em  partes fixa e variáveis 
sendo que esta não poderá ser inferior àquela e corres
ponderá ao com parecim ento do V ereador às sessões.

§ 2.o - A fixação de que tra ta  este artigo  deverá ser feita  até 
30 (trin ta) dias antes da eleição da Câm ara que ex e r
cerá a  legislatura im ediatam ente seguinte.

Subseção III

DA LICENÇA

A rtigo 1 1 - 0  V ereador poderá licenciar-se somente:

I - para desem penhar missão de ca rá te r transitório  relacio
nado com o in teresse público, de fins culturais ou 
científicos e as que se relacionem  oficialm ente com o 
cargo de Vereador;

II - por m oléstia devidam ente com provada ou em licença-
gestante;

III - para tra ta r  de interesses particulares, por prazo deter
minado, não podendo reassum ir o exercício do m andato 
antes do térm ino da licença aprovada pela Câmara;

§ l.o  - A licença depende de requerim ento fundam entado, lido 
e despachado pelo P residente  na prim eira sessão que se 
realizar após o seu recebim ento, salvo quando a licença 
for a do inciso III ou no caso do § 2.o deste artigo.

§ 2.o - A licença prev ista no inciso I, dependerá de aprovação 
pelo Plenário, quando o Vereador não estiver rep re
sentando a Câm ara. Nos dem ais casos será concedida 
pelo P residente.

§ 3.o -  O V ereador licenciado nos term os dos incisos I e II, 
receberá a parte  fixa; no caso do inciso III, nada rece
berá .

8 4.o - O V ereador licenciado nos term os do inciso I deverá, 
quando reassum ir o m andato com provar o efetivo de
sem penho da missão objeto do licenciam ento.

§ 5.0 - Nos casos de licença previstos neste artigo, será con
vocado o respectivo suplente na ordem  estabelecida 
pela Justiça Eleitoral.
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Subseção IV 

DA INVIOLABILIDADE

Artigo 12 - Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opi
niões, palavras e votos no exercício do m andato, na 
circunscrição do Município, na form a prevista na Cons
tituição Federal.

Subseção V

DA INCOMPATIBILIDADE

Artigo 13 - Aplicam-se no exercício da vereança, proibições e 
incom patibilidade na form a do inciso VII do artigo  29 
da Constituição Federal ressalvados o disposto no artigo 
38 inciso III da m esm a carta  magna.

Subseção VI

DA PERDA DE MANDATO

A rtigo 14 -  P erderá o m andato o Vereador:
I -  que in fring ir qualquer das proibições estabelecidas no 

artigo  anterior;
II -  cujo o procedim ento for declarado incom patível com o 

decoro parlam entar;
III -  que deixar de com parecer, em cada sessão legislativa,

três  sessões ordinárias e ou ex traord inárias consecuti
vas ou cinco alternadas, salvo se em  licença ou em 
missão autorizada pela C âm ara Municipal;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos prev is

tos na Constituição Federal;
VI - que sofrer condenação por crim e doloso em  sentença 

transitada em  julgado;
§ l.o  -  Ê incom patível com o decoro do Legislativo, além  dos 

casos definidos no Regim ento Interno, o abuso das p re r
rogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de 
vantagens indevidas.

§ 2.o -  Nos casos dos incisos I, II e III deste artigo, a perda 
do m andato será decidida pela C âm ara Municipal, por 
voto secreto de dois terços da Câm ara, m ediante pro

10



vocação da Mesa ou de partido político representado no 
legislativo, assegurada ampla defesa, na form a disci
plinada no Regim ento Interno.

§ 3.o - Nos casos previstos nos incisos IV, V e VI, a perda 
será declarada pela Mesa, de ofício ou m ediante pro
vocação de qualquer dos m em bros da C âm ara Muni
cipal ou de partido político nela representado, assegu
rada am pla defesa, na form a a ser disciplinada no 
Regim ento Interno.

A rtigo 15 - Não perderá o m andato o V ereador quando:
I - investido na função de Secretário Municipal ou de

Procurador Jurídico;
II -  licenciado pela C â m a ra :

a) por m otivo de doença ou de licença gestante;
b) para tra ta r  de in teresse particular, desde que o 
afastam ento  tenha sido aprovado pelo Plenário;

§ l.o  -  O suplente será convocado no caso de:
a) vaga;
b) de investidura do titu la r na função de Secretário  
Municipal ou P rocurador Jurídico;
c) de linceça do titu lar.

§ 2.o - Ocorrendo vaga ou em  caso de licença e não havendo 
suplente, proceder-se-á na form a prevista na legislação 
Federal;

§ 3.o -  Na hipótese do inciso I deste artigo, o V ereador pode
rá  op tar pela rem uneração de seu m andato.

A rtigo 16 -  Nos casos prescritos no § l.o  do artigo  an terior, o 
P residente  convocará, no prazo máxim o de 24 horas, 
o suplente de acordo com a ordem  estabelecida pela 
Justiça Eleitoral.

Parágrafo  ÍJnico - O suplente convocado deverá tom ar posse dentro  
do prazo m áxim o de dez dias, salvo motivo justo  aceito 
pela Câm ara.

Subseção VII 

DO TESTEMUNHO

Artigo 17 - Os V ereadores não serão obrigados a testem unhar 
sobre inform ações recebidas ou prestadas em  razão do 
exercício do m andato, nem  sobre as pessoas que lhes 
confiarem  ou deles receberam  inform ações, nos proce
dim entos municipais.
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Seção IV

DA MESA DA CÂMARA 

Subseção I

DA ELEIÇÃO

Artigo 18 - Im ediatam ente depois da posse, os vereadores reun ir- 
se-ão, sob a presidência do mais votado dentre os pre
sentes, e, havendo m aioria absoluta dos m em bros da 
Câm ara, elegerão os com ponentes da Mesa, que serão 
autom aticam ente empossados.

§ l.o  -  A Mesa será composta pelo Presidente, Vice, Prim eiro 
e Segundo Secretário.

§ 2.0 - Não havendo núm ero legal, o V ereador mais votado 
dentre os presentes perm anecerá na Presidência e con
vocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.

Artigo 19 - Os m em bros da M esa serão eleitos para um  m andato 
de dois anos.

§ l.o  -  A Eleição far-se-á, em  prim eiro escrutínio, pela m aio
ria absoluta da C âm ara Municipal.

§ 2.o - Não alcançando a  m aioria absoluta será procedido o 
segundo escrutínio com os dois mais votados no prim eiro.

§ 3.o -  Persistindo em pate será considerado eleito o mais velho.
§ 4.o - E vedada a recondução para o m esmo cargo na eleição 

im ediatam ente subsequente.

Subseção II

DA RENOVAÇÃO DA MESA

Artigo 20 -  A eleição para renovação da Mesa realizar-se-à no mês 
de dezem bro sem pre a té  15 dias an tes do térm ino  do 
m andato de seus componentes.

Parágrafo  único -  Os Eleitos serão autom aticam ente em possados à 
p artir de l.o  de janeiro  do prim eiro  ano de m andato 
da nova Mesa.

Subseção III

DA DESTITUIÇÃO DE MEMBROS DA MESA

Artigo 21 - Q ualquer com ponente da Mesa poderá ser destituído,
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pelo voto de dois terços dos m em bros da Câmara, 
quando faltoso, omisso ou ineficiente no desem penho 
de suas atribuições regim entais, elegendo-se outro Ve
reador para com pletar o m andato.

P arágrafo  único - O Regim ento Interno disporá sobre o processo 
de destituição que assegurará o direito  da plena defesa.

Subseção IV
DAS ATRIBUIÇÕES DA MESA

A rtigo 22 -  Compete à Mesa, den tre  ou tras atribuições :
I -  baixar, m ediante Ato, as m edidas que digam  respeito 

aos Vereadores;
II -  baixar, m ediante P ortaria , as m edidas referen tes aos 

servidores da Câm ara Municipal, como provim ento e 
vacância dos cargos públicos, e ainda, abertu ra  de 
sindicância, processos adm inistrativos e aplicação de 
penalidades;

III - propor projeto  de resolução que disponha sobre a :
a) Secretaria da C âm ara e suas ou tras repartições ou 
órgãos adm in istra tivos;
b) policia da Câmara;
c) criação, transform ação ou extinção dos cargos, em pre
gos e funções de seus serviços e fixação da respectiva 
rem uneração, observados os parâm etros estabelecidos na 
lei de diretrizes orçam entárias e n a  constituição Federal;

IV -  e laborar e expedir, m ediante Ato, quadro de detalha-
m ento das dotações, observado o disposto na lei orça- 
m entária e nos créditos adicionais quando o recurso a 
ser utilizado fo r proveniente de anulação de dotação 
da C âm ara;

V -  solicitar ao chefe do Executivo, quando houver auto
rização legislativa, a ab e rtu ra  de créditos adicionais 
para a Câm ara;

VI -  devolver à P refeitu ra , no últim o dia do ano, o saldo
de caixa ex isten te;

VII - enviar ao T ribunal de Contas, no prazo de lei, as contas 
do exercicio anterior;

VIII - declarar a perda do m andato de V ereador, de ofício ou
13



por provocação de qualquer de seus m em bros, ou, ainda, 
de partido  político representado na Câm ara, nas hipó
teses nos incisos IV, V e VI do artigo  14 desta lei, as
segurada ampla defesa;

IX  - propor a declaração de inconstitucionalidade das leis 
federais, estaduais e do Município de Roseira.

Parágrafo  único - A Mesa da C âm ara decide pelo voto da maioria 
de seus m em bros, inclusive o Vice-Presidente.

Subseção V 

DO PRESIDENTE

A rtigo 23 - Com pete ao P residente  da C âm ara, den tre  ou tras a tr i
buições :

I - rep resen tar a Câm ara em juizo e fora dele;
II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos;

III - in te rp re ta r e fazer cum prir o Regim ento Interno;
IV - prom ulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem

como as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido 
rejeitado pelo plenário;

V - fazer publicar as portarias e os Atos da Mesa, bem 
como as resoluções, os decretos legislativos e as leis 
por ele prom ulgados;

VI - conceder licença aos Vereadores nos casos previstos no 
artigo 11 desta Lei Orgânica, salvo na hipótese cons
tan te  do § 2.o do m esmo dispositivo;

VII -  declarar a perda do m andato de Vereadores, do P re 
feito e Vice-Prefeito, nos casos assim previstos nesta 
Lei O rgânica e na legislação federal;

VIII - requisitar o num erário  destinado às despesas da Câm ara 
e aplicar as disponibilidades financeiras no m ercado de 
capitais, na form a perm itida por lei;

IX  - ap resen tar ao plenário, a té  o dia vinte de cada mês,
o balancete relativo aos recursos recebidos e às des
pesas do m ês im ediatam ente anterior;

X - m anter ordem  no recinto da Câm ara, podendo solicitar
a força necessária para  este fim ;

XI - representação pedindo a  declaração de inconstituciona-
14



lidade de lei municipal, estadual ou federal.
A rtigo 2 4 - 0  P residente  da C âm ara ou seu substituto só te rá  voto:

I -  na eleição da Mesa;
II -  quando a m atéria exigir, para  sua aprovação, o voto

favorável de dois terços dos m em bros da Câm ara ou a 
maioria absoluta dos Vereadores que a compõem;

III • quando houver em pate em qualquer votação no plenário;
IV - na deliberação sobre o veto;
V - sem pre que a votação fo r secreta.

Seção V

DA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

Artigo 25  - Independentem ente de convocação, a sessão legislativa 
anual, desenvolve-se de l.o  de fevereiro  a 30 de junho 
e de l.o  de agosto a 15 de dezembro.

§ l.o  - As sessões ordinárias da Câm ara serão realizadas na 
form a do Regim ento Interno.

§ 2.o -  A Câm ara reunir-se-á em sessões ordinárias, ex trao r
dinárias ou solenes, conform e dispuser o seu Regim ento 
Interno.

§ 3.o - As sessões ex traord inárias serão convocadas pelo P re 
sidente da Câm ara, por escrito e pessoalm ente, com 
antecedência m inim a de v inte e quatro  horas.

8 4.o - As sessões solenes serão, tam bém  convocadas pelo P re 
sidente da Câm ara, na form a prevista no § anterior.

Artigo 26 -  As sessões da C âm ara serão públicas, salvo deliberação 
em contrário, tom ada pela m aioria de dois terços de 
seus m em bros, quando ocorrer motivo relevante de 
preservação do decoro parlam entar.

Artigo 27 -  As sessões só poderão ser abertas com a presença de, 
no mínimo, um  terço dos m em bros da Câm ara no 
Plenário.

Seção VI

DA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA

A rtigo 28 - A convocação ex traord inária da Câm ara Municipal, so
m ente possível no período de recesso, far-se-á:
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I - pelo Prefeito, quando este a en tender necessária;
II -  pela m aioria dos m em bros da C âm ara Municipal;

§ l.o - D urante o período de convocação extraordinária, a Câ
m ara deliberará exclusivam ente sobre a  m atéria para 
a qual for convocada.

§ 2.o - O Prefeito  oficiará ao P residente da C âm ara fazendo 
a convocação e indicando dia e hora para a realização da 
sessão e a m atéria a ser deliberada, com antecedência 
m ínim a de v inte e quatro  horas.

§ 3.o - Recebida a convocação, o P residente da C âm ara a 
transm itirá  aos Vereadores, por escrito e com entrega 
m ediante recibo pessoal do convocado.

Seção VII 

DAS COMISSÕES

A rtigo 29 - A C âm ara terá  comissões perm anentes e tem porárias, 
constituídas na form a e com as atribuições previstas 
no Regim ento Interno.

§ l.o  - Na constituição das comissões assegurar-se-á, tanto  
quanto  possivel, a representação proporcional dos par
tidos políticos com assento na C âm ara Municipal.

§ 2.o - Cabe as comissões, em  m atéria de sua competência:
I -  dar parecer sobre os objetos;

II - convocar Secretários Municipais e dirigentes de au ta r
quias, em presas públicas, de economia m ista e de fun
dações m antidas ou instituídas pelo Poder Público, para 
prestar inform ações sobre os assuntos de sua pasta  ou 
área de atuação, p rev iam ente determ inados, no prazo 
de tr in ta  dias, caracterizando a recusa ou o não a ten 
dim ento, infração adm inistrativa, de acordo com a lei;

III - convocar o responsável pela Procuradoria Juríd ica do
Município, para p re sta r inform ação a respeito dos 
assuntos previam ente fixados;

IV - realizar audiências públicas;
V • receber petições, reclamações, representações ou quei

xas de qualquer pessoa, contra atos ou omissões das 
autoridades ou entidades públicas;
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VI - velar pela com pleta adequação dos atos do Executivo 
que regulam entem  disposições legais;

VII - solicitar o depoim ento de cidadãos em procedimentos
de in teresse do Município;

VIII - fiscalizar e  apreciar program as de obras e planos m u
nicipais de desenvolvim ento e, sobre eles, em itir pare
cer, visando o rien tar os Vereadores.

Artigo 30 - As comissões especiais de inquérito  terão  os poderes 
de investigação previstos por lei, além de outros pre
vistos no Regim ento Interno, e serão criadas m ediante 
requerim ento de um  terço da Câm ara, para apuração 
de fato determ inado e por prazo certo, sendo suas con
clusões, se fo r o caso, encam inhadas ao M inistério P ú 
blico para que prom ova a responsabilidade civil e cri
minal de quem  de direito.

g l.o  - As comissões especiais de inquérito  além das a tribu i
ções previstas no § 2.o do artigo  anterior, poderão:

I - proceder a vistorias e levantam ento nas repartições
públicas m unicipais e entidades descentralizadas, onde 
terão livre ingresso e perm anência, m ediante prévia 
com unicação ao chefe do respectivo poder;

II • requisitar aos responsáveis pelas repartições e en tida
des m encionadas no inciso anterior, a exibição de do
cum entos e a prestação dos esclarecim entos necessários; 

III - transportar-se  aos lugares onde se fizer m ister a sua 
presença, ali realizando os atos que lhes com petirem , 
correndo o transporte  e a  estadia por conta da Câm ara.

Seção VIII

DO PROCESSO LEGISLATIVO 

Subseção I

DISPOSIÇÃO GERAL

Artigo 3 1 - 0  processo legislativo com preende:
I -  em endas à  Lei Orgânica do Município;

II -  leis com plem entares;
III - leis ordinárias;
IV - decretos legislativos;
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V -  resoluções;

Subseção II

DAS EMENDAS À LEI ORGÂNICA

Artigo 32 - A lei O rgânica do Município será em endada m ediante 
proposta;

I - de um  terço, no mínimo, dos m em bros da Câm ara 
Municipal;

II -  do Prefeito;
III -  de cidadãos, através de iniciativa popular assinada, no 

mínimo, por cinco por cento dos eleitores na form a da
lei;

§ l.o  - A proposta de em enda à Lei O rgânica será discutida 
e votada em dois turnos, considerando-se aprovada 
quando obtiver, em am bas as votações, o voto favo
rável de dois terços dos m em bros da C âm ara Muni
cipal.

8 2.o - A em enda à Lei O rgânica será prom ulgada pela Mesa 
da C âm ara Municipal, com o respectivo núm ero de 
ordem.

§ 3.0 - A m atéria constante de proposta de em enda rejeitada 
não poderá ser objeto de nova proposta na m esm a 
sessão legislativa.

Subseção III

DAS LEIS COMPLEMENTARES

Artigo 33 - As leis com plem entares serão aprovadas pela m aioria 
absoluta dos m em bros da Câm ara, observados os de
mais term os da votação das leis ordinárias.

Parágrafo  único - São leis com plem entares as concernentes às se
guintes m atérias:

I -  Código Tributário;
II - Código de Obras;

III -  Estatutos dos Servidores Públicos Municipais e do Ma
gistério Municipal;

IV - Plano Diretor;
V -  Código de Postura;
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VI - Lei de Uso do Solo;
VII - as que assim sejam  determ inadas por esta Lei O rgâ

nica na com plem entação de suas disposições;
VIII -  atribuições do Vice-P refeito.

Subseção IV

DAS LEIS ORDINÁRIAS

Artigo 34 -  As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto 
favorável da maioria simples dos m em bros da Câm a
ra Municipal.

A rtigo 35 - A discussão e a votação da m atéria constante da ordem 
do dia só poderão ser efetuadas com a presença da 
m aioria absoluta dos m em bros da Câm ara M unicipal, 
ressalvados os casos previstos em lei.

P arágrafo  único -  Ressalvados os casos em  que a lei exija quorum  
especial, a aprovação da m atéria colocada em  discussão 
dependerá do voto favorável da m aioria, p resen te a 
m aioria absoluta dos m em bros da Câm ara.

Artigo 36 - A iniciativa dos projetos de leis com plem entares e 
ordinárias com pete:

I -  ao Vereador;
II -  à Comissão P erm anente da Câmara:

III - ao P refeito  Municipal;
IV - à representação popular;

Artigo 37 -  Com pete privativam ente ao Prefeito a niciativa dos 
projetos de lei que disponham  so b re :

I -  criação e extinção de cargos, funçõe9 ou em pregos 
públicos na adm inistração d ire ta  e autárquica, bem como 
a fixação da respectiva remuneração;

II - criação, estru tu ração  e atribuições das Secretarias M u
nicipais, órgãos e serviços da adm inistração municipal;

III - regim e jurídico, provim ento de cargo9, estabilidade e
aposentadoria dos servidores;

IV - os dem ais que  a lei federal ou m unicipal estabeleça
ser a iniciativa do Executivo Municipal;

A rtigo 38 - A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresen
tação à Câm ara M unicipal de projeto de lei subscrito
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por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do 
Município.

P arágrafo  Único -  A proposta popular deverá conter a identificação 
dos assinantes m ediante indicação do núm ero e o res- 
pectivo título eleitoral.

Artigo 39 - Não será adm itido aum ento da despesa p re v is ta :
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, res

salvado o disposto nos §§ l.o  e 2.o do artigo  144 desta 
Lei Orgânica;

II - nos projetos sobre organização de serviços adm inistra
tivos da Câm ara Municipal;

Artigo 40 - N enhum a lei que crie ou aum ente despesa pública se
rá sancionada ou prom ulgada sem que dela conste a 
indicação dos recursos disponíveis, próprios para a ten 
der aos novos encargos.

P arágrafo  único - O disposto neste artigo não se aplica a créditos 
extraordinários.

Artigo 4 1 - 0  Prefeito  poderá solicitar que os projetos, salvo os de 
codificação, encam inhados à Câm ara, tram item  em  re 
gime de urgência, dentro  do prazo de quaren ta  e cinco 
dias.

§ l.o  - Se a C âm ara não deliberar naquele prazo, o projeto 
será incluído na ordem  do dia, sobrestando-se a deli
beração quanto  aos dem ais assuntos, a té  que se ultim e
sua votação.

§ 2.o - Não ficará sobrestado o exam e do veto cujo prazo de 
deliberação se encontre às vésperas de se esgotar.

Artigo 4 2 - 0  projeto aprovado em  um  único tu rno  de votação 
será, no prazo m áxim o de dez dias úteis, enviado ao 
Prefeito  que adotará um a da três  posições seguintes:
a) sanciona-o e  prom ulga-o, no prazo de quinze dias 
úteis;
b) deixa decorrer aquele prazo, sem sancioná-lo ou ve
tá-lo  e nesse caso, a prom ulgação se fará , no máximo, 
em dez (10) dias pelo P residente  da Câm ara;
c) veta-o to ia l ou parcialm ente.

Artigo 4 3 - 0  Prefeito , entendendo ser o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional ou contrário  ao in teresse públi
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co, veta-lo-á, to tal ou parcialm ente, dentro de quinze 
dias úteis, contados da data do recebim ento do respec- 
tivo autógrafo, com unicando, den tro  de quaren ta  e oito 
horas, ao P residente  da Câm ara o motivo do veto.

§ l.o  -  O veto deverá ser justificado e, quando parcial, abrangerá 
o texto  in tegral do artigo, parágrafo, inciso, item  ou alínea.

§ 2.0 - O Pref-fito, sancionando e prom ulgando a lei, deverá 
encam inhá-la para publicação.

§ 3.o - A Câm ara deliberará sobre a m atéria vetada, em um 
único tu rno  de discussão e votação dentro  do prazo de 
trin ta  dias de 9eu recebim ento, considerando-se rejeitado 
o veto quando não obtiver o voto favorável da maioria 
absoluta dos seus m em bros, em escrutíneo secreto.

§ 4.o - Esgotado sem  deliberação o prazo estabelecido no pará
grafo anterior, o veto será incluído na ordem  do dia da 
sessão im ediata, sobrestadas as dem ais proposições, a té  
sua votação final.

§ 5.o - Se o veto fo r rejeitado, o projeto será enviado ao 
Prefeito , para que prom ulgue a lei em quarenta e oito 
horas, e caso não ocorra deverá fazê-lo o Presidente 
da Câmara.

§ 6.0 -  A m anutenção de veto não restaura m atéria suprim ida 
ou m odificada pela Câm ara.

§ 7.o - A lei prom ulgada pelo P residente da C âm ara em  de
corrência de:
a) sanção tácita pelo Prefeito, prevista na letra “b” no 
artigo 41, ou rejeição de veto total, tom ará um  núm e
ro  em sequência às existentes;
b) veto parcial, tom ará o m esm o núm ero já  dado à 
parte  não vetada.

Artigo 44 - Os prazos para discussão e votação dos projetos de lei, 
assim  como para exam e de veto, não correm  no perío
do de recesso.

Artigo 45 -  A m atéria constante do projeto de lei rejeitado ou não 
sancionado som ente poderá constituir objeto de novo 
projeto, na m esm a sessão legislativa, m ediante proposta 
da maioria absoluta dos m em bros da Câmara.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos proje
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tos de iniciativa do Prefeito, que serão sem pre subm e
tidos à deliberação da Câm ara.

Subseção V

DOS DECRETOS LEGISLATIVOS E DAS RESOLUÇÕES

Artigo 46 - As proposições destinadas a regular m atéria política 
adm inistrativa de com petência exclusiva da Câm ara são:
a) decreto legislativo de efeito externo;
b) resolução, de efeito interno.

P arágrafo  único - Os projetos de decreto legislativo e de resolução, 
aprovados pelo Plenário, em um só tu rno  de votação, 
não dependem  de sanção do Prefeito , sendo prom ul
gado pelo P residente  da Câmara.

Artigo 4 7 - 0  Regim ento In terno da C âm ara disciplinará os casos 
de decreto  legislativo e de resolução, cuja elaboração, 
redação, alteração e consolidação serão feitas com obser
vância das norm as técnicas relativas às leis.

Seção IX

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E

ORÇAMENTARIA

Artigo 48 - A fiscalização contábil, financeira, orçam entária, opera
cional e patrim onial do Município e de todas as en tida
des da adm inistração d ireta e indireta, quanto  à legali
dade, legitim idade e economicidade, aplicação de sub
venções e renúncia de receitas, será exercida pela 
C âm ara Municipal, m ediante controle externo, e  pelos 
sistem as de controle in terno de cada poder.

§ l.o  - O controle ex terno  será exercido com o auxilio do 
Tribunal de contas do Estado.

§ 2.o - P restará  contas qualquer pessoa fisica ou entidade que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou adm inistre dinhei- 
io , bens e valores públicos cu  pelos quais o Município 
responda, ou que, em nome deste assum a obrigações 
de natureza pecuniária.

§ 3 o  - As contas relativas a subvenções, financiam entos, em 
préstim os e auxílios recebidos do Estado ou União, ou 
por seu interm édio, serão prestados em  separado, d ire
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tam ente ao respectivo Tribunal de Contas, sem p re
juízo da fiscalização ex terna exercida pela Câm ara 
Municipal.

§ 4 o -  As contas do Município ficarão duran te sessenta dias, 
anuaJmente, para exam e e apreciação, à disposição de 
qualquer contribuinte, que poderá questionar-lhes a 
legitimidade.

Artigo 40 - Os Poderes Legislativo e Executivo m anterão, de for
ma integrada, sistem a de controle interno com a fina
lidade d e :

I -  avaliar o cum prim ento das m etas previstas no plano
plurianual, a execução dos program as de governo e 
dos orçam entos do Município;

II - com provar a legitim idade e avaliar os resultados quan
to à  eficácia e eficiência da gestão orçam entária, finan
ceira e patrim onial nos órgãos e entidades da adm inis
tração municipal, bem  como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado;

III -  exercer o controle das operações de crédito , avais e
garantias, bem  como dos direitos e haveres do M uni
cípio;

IV - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão
institucional;

§ l.o  -  Os responsáveis pelo controle interno, ao tom arem  co
nhecim ento de qualquer irregularidade, ilegalidade, ou 
ofensa aos principios do artigo  37 da C onstituição F e
deral, dela darão ciência ao Tribunal d e  Contas do 
Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2.o - Q ualquer cidadão, partido político, associação ou sin
dicato é p arte  legitim a para, na form a da lei, denun
ciar irregularidade peran te  o T ribunal de Contas do 
Estado.

Capítulo EI

DO PODER EXECUTIVO 

Seção I

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
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Artigo 5 0 - 0  Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, eleito na 
form a estabelecida pela C onstituição Federal.

Subseção I 

DA POSSE

A rtigo 5 1 - 0  P refeito  e o V ice-Prefeito tom arão posse peran te  a 
Câm ara Municipal, prestando com prom isso de cum prir 
as Constituições Federal e Estadual e observar as leis. 

§ l.o  - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o 
Prefeito ou o V ice-Prefeito, salvo motivo de força maior, 
não tiv e r assum ido o cargo, este  será declarado vago. 

§ 2.o - O Prefeito e o V ice-Prefeito deverão fazer declaração 
pública de bens no ato da posse, sendo im pedidos de 
assum ir se não cum prirem  essa exigência.

A rtigo 5 2 - 0  P refeito  deverá desincom patibilizar-se desde a posse, 
não podendo, sob pena de perda de cargo:

I - firm ar ou m anter contrato  com pessoas jurídica de di
reito público, autarquia, em presa pública, sociedade de 
economia m ista ou em presa concessionária de serviço 
público, salvo quando o contrato  obedecer a cláusulas 
uniform es;

II - aceitar ou exercer cargo, função ou em prego rem une
rado, inclusive os de que seja demissível “ad nu tum ”, 
nas entidades constantes do inciso anterior, ressalvada 
a posse em  v irtude de concurso público;

III -  ser titu la r de mais de um  cargo ou m andato público
eletivo;

IV -  patrocinar causas em  que seja in teressada qualquer das
entidades já  referidas;

V -  ser proprietário, controlador ou d iretor de em presa que 
goze de favor decorrente de contrato  com pessoa ju rí
dica de direito  público ou nela exercer função rem u
nerada.

§ l.o  - O Vice-Prefeito ao assum ir a P refeitu ra , em substitui
ção ao Prefeito, ficará sujeito às proibições e im pedi
m entos constantes nos incisos de I a V deste artigo.

§ 2 o -  Se o V ice-Prefeito for servidor público deverá se afas
ta r do cargo duran te a  substituição do Prefeito.
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Subseção II 

DA SUBSTITUIÇÃO

A rtigo 5 3 - 0  Prefeito  será substitu ído no caso de im pedimento, 
e  sucedido, no caso de vaga, pelo Vice-Prefeito.

Parágrafo  único - O Vice-Prefeito, além  de outras atribuições que 
lhe forem  conferidas por lei com plem entar, auxiliará o 
Prefeito, sem pre que por ele convocado para missões 
especiais.

Artigo 54 - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, proce
der-se-á de acordo com o que dispuser a Legislação 
Eleitoral

Artigo 55 - Em caso de im pedim ento do Prefeito  e do Vice-Prefeito, 
ou vacância dos respectivos cargos, a té  a decisão da 
Justiça Eleitoral, assum irá a P refeitu ra , o P residente  da 
Câm ara.

Parágrafo  único - Em caso de licença do Prefeito e do V ice-Prefeito 
tam bém  o P residente da C âm ara assum irá a Prefeitura.

A rtigo 56 - Em qualquer dos dois casos, previstos no “ C a p u t”, 
assum indo o Presidente da Câm ara ou eleitos novos 
ocupantes para os cargos, os sucessores deverão com 
pletar o período de governo restante.

Subseção III 

DA LICENÇA

Artigo 5 7 - 0  Prefeito  não poderá, sem licença da C âm ara Muni
cipal, ausentar-se do Município, por período superior a 
quinze dias, sob pena de perda de cargo.

Parágrafo  único -  Esta disposição alcançará o Vice-Prefeito, quando 
estiver substituindo o Prefeito.

Artigo 5 8 - 0  Prefeito poderá licenciar-se:
I - quando a serviço; ou em missão de representação do

Municipio;
II - quando im possibilitado do exercicio do cargo, por mo

tivo de doença devidam ente com provada ou em licen
ça-gestante;

§ l.o  - No caso do inciso I, o pedido de licença, am plam ente 
m otivado indicará, especialm ente, as razões da viagem,
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o roteiro e a previsão de gastos, se estes ocorrerem  
por conta do Municipio.

§ 2.o -  O Prefeito  licenciado, nos casos dos incisos I e II, re
ceberá a rem uneração integral.

Subseção IV

DA REMUNERAÇÃO E DA VERBA DE

REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO

Artigo 59 - A rem uneração do Prefeito, será fixada m ediante de
creto  legislativo, pela Câm ara Municipal, na form a do 
disposto no artigo 29, inciso V da Constituição Federal, 
no final de um a legislatura para a subsequente.

A rtigo 6 0 - A nualm ente a C âm ara fixará a verba de representação 
do P refeito  e do Vice-Prefeito.

Parágrafo  único - A verba de representação do V ice-Prefeito será 
de a té  50% daquela fixada para o Prefeito.

Subseção V

DO LOCAL DE RESIDÊNCIA

Artigo 6 1 - 0  Prefeito  deverá residir no Município de Roseira.

Subseção VI

DO TÉRMINO DO MANDATO

A rtigo 6 2 - 0  Prefeito  e o V ice-Prefeito deverão fazer declaração 
pública de bens no térm ino do mandato.

Seção II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

Artigo 63 - Com pete privativam ente ao Prefeito:
I - represen tar o Municipio nas suas relações jurídicas, 

políticas e adm inistrativas;
II -  exercer, com o auxilio dos Secretários Municipais, a

direção superior da adm inistração pública;
III - sancionar, prom ulgar e  fazer publicar as leis, bem como

expedir decretos para a sua fiel execução;
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialm ente;

26



V - prover e extinguir os cargos públicos e expedir os de
m ais atos referentes à situação funcional dos servido
res;

VI -  nom ear e exonerar os Secretários Municipais, os d iri
gentes de autarquias e fundações, assim como indicar 
os diretores de sociedades de economia m ista e em 
presas públicas;

VII -  decretar utilidade pública de imóveis para fins de d e
sapropriação ou de instituição de servidão pública;

VIII - expedir decretos, portarias e outros atos adm inistra
tivos;

IX - p restar contas da adm inistração do Município, à Câ
m ara Municipal;

X - apresen tar à C âm ara Municipal, na sua sessão inau
gural, m ensagem  sobre a situação do Município, soli
citando m edidas de in teresse do G overno;

XI - iniciar o processo legislativo, na form a e nos casos p re
visto nesta Lei O rgân ica;

XII - m ediante autorização da Câm ara, celebrar ou autorizar 
convénios ou acordos;

XIII - perm itir ou autorizar o uso de bens m unicipais por
terceiros, na form a da lei;

XIV - realizar operações de crédito autorizadas pela Câm ara
Municipal;

XV - praticar os dem ais atos de adm inistração, nos limites 
da com petência do Executivo;

XVI - m ediante autorização da C âm ara Municipal, subscrever
ou adquirir ações, realizar ou aum entar capital, de so
ciedade de economia m ista ou de em presa pública, desde 
que haja recursos hábeis;

XVII - m ediante autorização da Câm ara Municipal, dispor, a
qualquer titulo, no todo ou em parte , de ações ou ca
pital que o m unicípio tenha adquirido, realizado ou 
aum entado;

XVIII - delegar, por decreto, a autoridade do Executivo, funções 
adm inistrativas que não sejam  de sua exclusiva com 
petência;

XIX - enviar à Câm ara Municipal, projetos de lei relativos ao
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plano plurianual, às diretrizes orçam entárias e ao o r
çam ento anual;

XX -  enviar à  Câm ara Municipal, projeto de lei sobre o re 
gime de concessão ou perm issão de serviços públicos;

XXI - encam inhar ao Tribunal de Contas do Estado, a té  trin ta  
e um  de m arço de cada ano, a sua prestação de con
tas e a da Mesa da Câm ara, bem  ccm o o balanço do 
exercício findo;

XXII - fazer publicar os atos oficiais;
XXIII - colocar à disposição da C âm ara:

a) dentro  de quinze dias de sua requisição, as quantias 
que devem ser gastas de um a só vez;
b) a té  o dia vinte e cinco de cada m ês, a parcela cor
respondente ao duodécimo de sua dotação orçam entária;

XXIV - dar denom inação a prédios municipais, vias e logradou
ros públicos, após o P ro jeto  de lei aprovado pela Câ
m ara, autorizando a denom inação;

XXV - aprovar projetos de edificação, planos de loteam ento, 
arruam ento  e zoneam ento urbano:

XXVI - ap resen tar à C âm ara M unicipal o projeto do Plano Di
re to r, independentem ente da Constituição Federal, em 
seu artigo 182, § l.o , exigir apenas para as cidades com 
m ais de 20 mil habitantes;

XXVH - decretar estado de calam idade pública;
X X V in -  solicitar o auxílio da polícia estadual para garantia  de 

cum prim ento de seus atos;
XXIX - propor declaração de inconstitucionalidade;
XXX - exercer ou tras atribuições previstas nesta Lei Orgânica;

Parágrafo  único - A representação a que se re fere  o inciso I, po
derá ser delegada por lei de iniciativa do Prefeito a 
outro in tegran te  da A dm inistração Municipal ou m e
diante m andado outorgado a procurador especialm ente 
constituído para fins específicos.

Seção m

DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO
Subseção I

DA RESPONSABILIDADE PENAL
Artigo 64 -  Os crim es de responsabilidade dos Prefeitos e o pro

cesso de julgam ento são definidos na legislação federal.
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Subseção II

DA RESPONSABILIDADE POLlTICO-ADMINISTRATIVA

Artigo 65 - As infrações político-adm inistrativas serão subm etidas 
ao exam e da Câm ara Municipal, respeitado o que dis
puser a lei e em espe ial o prescrito  no inciso VIII 
do artigo 29 da Constituição Federal.

Seção IV

DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Artigo 66 -  Os Secretários Municipais e o Procurador Jurídico se
rão escolhidos den tre  brasileiros m aiores de vinte e um 
anos, e no exercício dos direitos políticos.

Artigo 67 - Os Secretários Municipais, auxiliares diretos e de con
fiança do Prefeito, serão responsáveis pelos atos que 
praticarem  ou referendarem  no exercício do cargo. 

Artigo 68 - Os Secretários e o P rocurador Jurídico farão declaração 
pública de bens, no ato  da posse e no térm ino do exer
cício do cargo, e terão os mesmos im pedim entos esta
belecidos para os Vereadores, enquanto  perm anecerem  
em suas funções.

Artigo 69 - Compete a cada Secretário Municipal, especialm ente:
I - orientar, dirigir e fazer executar os serviços que lhe

são afetos;
II • referendar os atos assinados pelo Prefeito;

III - expedir atos e instruções para a boa execução das
leis e regulam entos;

IV - propor, anualm ente, o orçam ento e apresen tar o rela
tório dos serviços de sua Secretaria;

V -  com parecer, perante a Câm ara Municipal ou qualquer
de suas Comissões, para p resta r esclarecim entos, espon
taneam ente ou quando regularm ente convocado;

Seção V

DA PROCURADORIA JURlDICA DO MUNICÍPIO

Artigo 70 - A Procuradoria Jurídica do Município é a instituição 
que representa o Município, judicial e extra-judicialm en- 
te, cabendo-lhe ainda, nos te im os da lei especial, as
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atividades de consultoria e assessoram ento do Poder 
Executivo e privativam ente, a execução da dívida ativa 
de natureza tribu tária.

Artigo 71 -  A Procuradoria Juríd ica do Município reger-se-á por 
lei própria, atendendo-as com relação aos seus in tegran
tes o disposto nos artigos 37, inciso XII, § l.o  e 135 da 
Constituição Federal.

Artigo 72 - A Procuradoria Juridica do Município terá  por chefe o 
P rocurador Jurídico do Município, de livre designação 
pelo Prefeito  dentre advogados de reconhecido saber 
jurídico, reputação ilibada e preferencialm ente com ex
periência em áreas diversas da adm inistração municipal, 
na form a de legislação especifica.

T ítulo III

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Capítulo I

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Seção I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Subseção I 

DOS PRINCÍPIOS

A rtigo 73 -  A adm inistração pública direta, indireta ou funcional, 
de qualquer dos Poderes do Município, obedecerá aos 
princípios da legalidade, im pessoalidade, m oralidade, 
publicidade, razoabilidade, finalidade e m otivação e, em 
especial o disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

Subseção II

DAS LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Artigo 74 - As leis e atos adm inistrativos externos deverão ser pu
blicados no órgão oficial do Município, ou em órgão de 
Im prensa com circulação regular no Município.

§ l.o  - Enquanto não houver a publicação por órgão oficial ou 
jornal, os atos m unicipais e especialm ente as Leis e
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Decretos, deverão ser publicados nas secretarias da 
P refe itu ra  e da Câmara.

§ 2.o -  A publicação dos atos não norm ativos poderá ser 
resumida.

Artigo 75 - A lei poderá estabelecer a obrigatoriedade da notifica
ção ou de intim ação pessoal do interessado, para d e
term inados atos adm inistrativos, caso em  que produ
zirão efeitos à p artir de tais diligências.

Artigo 76 - A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos adm i
nistrativos e estabelecer recursos adequados à sua rev i
são, indicando seus efeitos e form a de processam ento.

Subseção III

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 77 - Os órgãos e pessoas que recebem  dinheiro ou valores 
públicos ficam obrigados à prestação de contas de sua 
aplicação ou utilização, nos prazos e na form a que a 
lei estabelecer.

Subseção IV

DO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO
Artigo 78 - A adm inistração é obrigada a fo rnecer a qualquer ci

dadão, para a defesa de direitos e esclarecim entos de 
situação de in teresse pessoal, coletivo, público ou difu
so, no prazo m áxim o de 15 dias, certidão de atos, con
tratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabi
lidade de autoridade o servidor que negar ou re ta rd ar 
a sua expedição.

§ l.o  -  As certidões destinadas ao exercício do "H abeas-D ata”, 
serão gratuitas.

§ 2.o - As requisições judiciais deverão ser atendidas no mesmo 
prazo, se ou tro  não fo r fixado pela autoridade judiciária.

Artigo 79 -  As certidões destinadas à defesa de direitos e esclare
cimentos de situações de interesse pessoal serão forne
cidas gratu itam ente, na form a do artigo 5.o, inciso 
XXXIV, le tra  b  da Constituição Federal.

Subseção V
DOS AGENTES FISCAIS 
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Artigo 80 - A adm inistração fazendária e seus agentes fiscai9, aos 
quais compete exercer, privativam ente a fiscalização de 
tribu tos municipais, terão, dentro  de suas áreas de com
petência e jurisdição, precedência sobre os dem ais se
tores adm inistrativos, na form a da lei.

Subseção VI

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES

As autarquias, em presas públicas, sociedades de eco
nom ia m ista e fundações controladas pelo M unicípio: 
dependem  de lei para ser criadas, transform adas, incor
poradas, privatizadas ou extintas;
dependem  de lei para ser criadas, subsidiárias, assim 
como a participação destas em em presas públicas; 
terão um  de seus diretores indicado pelo sindicato dos 
trabalhadores da categoria, cabendo à lei definir os li
m ites de sua com petência e atuação; 
deverão estabelecer a  obrigatoriedade de declaração 
pública de bens, pelos seus diretores, na posse e no 
desligam ento, c o m  a sua publicação no Diário Oficial 
do Município,

Subseção VII

DA DENOMINAÇÃO DE PRÓ PRIO S MUNICIPAIS, 
LOGRADOUROS E VIAS MUNICIPAIS

Artigo 82 - E vedada a denom inação de próprios m unicipais com 
o nome de pessoas vivas, salvo se a  hom enagem  for 
aprovada pelo voto de dois terços da Câmara.

Subseção VIII

DA DOAÇÀO DE BEM IMÓVEL

Artigo 83 - Os bens imóveis doados pela adm inistração pública, 
com a cláusula de destinação especifica, re to rnarão  ao 
seu patrim ónio se houver descum prim ento do encargo 
previsto  no instrum ento  de alienação.

Subseção IX

DA PUBLICIDADE
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Artigo 84 - A publicidade dos atos, program as, obras, serviços e 
cam panhas dos órgãos públicos;
a) deverá te r caráter educativo, inform ativo ou de orien
tação social;
b) não poderá conter nome, símbolos ou im agens que 
caracterizem  promoção pessoal de autoridades ou ser
vidores públicos.

Parágrafo  único - Verificada a violação ao disposto neste artigo, ca
berá a C âm ara M unicipal determ inar a suspensão im e
diata da propaganda e publicidade, na form a da lei.

Subseção X

DOS ATOS DE IMPROBIDADE

Artigo 85 - Os atos de im probidade adm inistrativa im portarão, na 
perda da função pública, e no ressarcim ento do erário, 
na form a e graduação previstas em  lei, sem prejuizo 
da ação penal cabível, assegurado ao acusado o direito 
de defesa.

P arágrafo  único - P ara  garan tir o erário Municipal o Município de
verá requerer judicialm ente a indisponibilidade dos 
bens do responsável pelo ato de im probidade.

Subseção XI

DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO

Artigo 86 -  Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que causem  p re ju í
zo ao erário, serão os fixados em  lei federal, ressal
vadas as respectivas ações de ressarciam ento.

Subseção VII

DOS DANOS

Artigo 87 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado, prestadoras de serviços públicos, responderão 
pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem  
a terceiros, assegurado o direito  de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.
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Seção II

DAS OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AQUISIÇÕES
E ALIENAÇÕES

Subseção I

DISPOSIÇÃO GERAL

Artigo 88 - Ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, aquisições e alienações serão con tra ta
dos m ediante processo de licitação pública dentro  dos 
princípios estabelecidos pela legislação federal e que 
especialm ente vise:
a) assegurar igualdade de condições a todos os concor
rentes, com cláusulas que estabeleçam  obrigações de 
pagam ento, m antidas as condições efetivas da proposta, 
nos term os da lei;
b) perm itir som ente as exigências de qualificação téc
nica e económica indispensável à garantia do cum pri
m ento das obrigações;
c) perm itir ao município escolher a proposta que melhor 
a tender ao in teresse da adm inistração pública.

Subseção II 

DAS OBRAS

Artigo 89 -  As obras cuja execução necessitar de recursos de 
mais de um  exercício financeiro só poderão ser inicia
das com prévia inclusão no plano plurianual ou m edi
ante lei que a autorize.

Artigo 90 - As obras deverão ser precedidas do respectivo projeto, 
sob pena de suspensão da despesa ou de invalidade 
de sua contratação.

Parágrafo  único - Na elaboração de projeto que possam  prejudicar 
áreas de proteção am biental, bem como patrim ónio 
histórico-culturais, serão ouvidos, obrigatoriam ente, as 
com unidades afetadas pelas obras e serviços públicos 
projetados.

Subseção III

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
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Artigo 91 

§ l.o

§ 2.o 

Artigo 9 2

Parágrafo 

Artigo 93

Artigo 9 4 

A rtigo 9 5

Artigo 9ô

§ l.o 

§ 2.o

- Incum be ao Poder Público, na form a da lei, d iretam en
te ou sob regim e de concessão ou perm issão, 9empre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos.

- A perm issão de serviço público, estabelecida m ediante 
lei, será outorgada:
a) através de licitação;
b) a título precário e oneroso.

- A concessão de serviço público, estabelecida m ediante 
contrato, dependerá de:
a) autorização legislativa;
b) licitação.

-  O Município poderá realizar obras e serviços de inte
resse comum m ediante:
a) convénio com o Estado, a União ou entidades p ar
ticulares;
b) consórcio com outros Municípios.

único - A realização de convénios e consórcios depende
rá  de autorização legislativa.

-  Os serviços públicos, sem pre que possivel, serão rem u
nerados por tarifa fixada pelo Prefeito.

Subseção IV

DAS AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES

- A aquisição na base de troca, desde que o interesse 
público seja m anifesto, depende de prévia avaliação dos 
bens móveis a serem  perm utados e de autorização da 
C âm ara Municipal.

-  A aquisição de um  imóvel, por com pra, perm uta ou 
por doação com encargo, depende de prévia avaliação 
e autorização legislativa, dispensada esta havendo re 
curso próprio  consignado para isso no Orçam ento.

- A alienação de um  bem móvel do Município, m ediante 
doação ou perm uta, dependerá de in teresse público 
m anifesto e de prévia avaliação.

- No caso de venda, haverá necessidade, tam bém , de li
citação.

-  No caso de ações, havendo in teresse público manifesto, 
a negociação far-se-á através de corretor oficial da
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Bolsa de Valores.
Artigo 9 7 - A alienação de um  bem  Imóvel do município m ediante 

venda, doação com encargo, perm uta ou investidura, 
depende de in teresse público m anifesto, prévia avalia
ção e autorização legislativa.

P arágrafo  único -  No caso de venda de im óvel haverá necessidade, 
tam bém  de licitação.

Capitulo II

DOS BENS MUNICIPAIS

A adm inistração dos bens m unicipais cabe ao Prefeito, 
ressalvada a com petência da C âm ara quanto  àqueles 
utilizados em seus serviços e sob sua guarda.
A autorização de uso de bem  m unicipal será dada pelo 
prazo máxim o de noventa dias, salvo no caso de fo r
mação de canteiro de obra pública, quando então, cor
responderá ao de sua duração.
A perm issão de uso será facultada à títu lo  precário, 
m ediante decreto.
A concessão adm inistrativa dependerá de lei e licitação, 
form alizando-se m ediante contrato.
A lei estabelecerá o prazo de concessão e a  sua gra
tu idade ou rem uneração, podendo dispensar a licitação 
no caso de destinatário  certo.
A concessão de direito  real de uso sobre um  bem imóvel 
do município, dependerá de in teresse público m anifes
to, prévia avaliação, autorização legislativa e licitação.

Capítulo III

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

Seção I

DO REGIME JURÍDICO ÚNICO

Artigo 100 -  O Municipio institu irá regim e jurídico único para os 
servidores da adm inistração pública direta, as au tarqui
as e fundações públicas, bem  como pianos de carreira, 
na form a do artigo  39 da Constituição Federal.

Artigo 98 - 

§ l . o  -

§ 2.o - 

§ 3.o - 

8 4.o -

A rtigo 99 -
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Seção II

DOS DIREITOS E DEVERES DOS SERVIDORES

Subseção I

DOS CARGOS PÚBLICOS

Artigo 101 -  Os cargos, em pregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preenchão os requisitos estabeleci
dos em lei.

§ l.o  -  Os cargos em  comissão e as funções de confiança se
rão exercidos, preferencialm ente, por servidores ocu
pantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos 
casos e condições previstos em  lei.

§ 2.o -  A lei reservará percentual dos cargos e em pregos pú
blicos para as pessoas portadoras de deficiência e defi
nirá os critérios de sua admissão.

Subseção II 

DA INVESTIDURA

Artigo 102 - A investidura em cargo ou em prego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
ou de provas e  titulos, ressalvadas as nomeações para 
cargos em comissão declarado em lei de livre nom ea
ção e exoneração.

§ l.o  - O prazo de validade do concurso seiá  de a té  dois anos, 
prorrogável, por um a vez, por igual periodo.

§ 2.o - D urante o prazo im prorrogável previsto  no edital de 
convocação, aquele aprovado em  concurso público de 
provas ou de provas e titulos será convocado com prio
ridade sobre novos concursados para assum ir cargo ou 
em prego, na carreira.

Subseção III

DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Artigo 103 - A lei estabelecerá os casos de contratação por tem po 
determ inado para atender a necessidade tem porária 
de excepcional in teresse público, na form a prescrita no 
inciso IX  do artigo 37 da Constituição Federal.
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Subseção IV 

DA REMUNERAÇÃO

Artigo 104 - A revisão geral da rem uneração dos servidores públi
cos, far-se-á sem pre na mesma data.

§ l.o - A lei fixará o limite máximo e a relação de valores 
en tre  a m aior e a m enor rem uneração dos servidores pú
blicos, observado, como lim ite máximo, os valores re 
cebidos como rem uneração, em  espécie, pelo Prefeito.

§ 2 o - Os vencim entos dos cargos do Poder Legislativo não 
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

§ 3.o - A lei assegurará aos servidores da adm inistração direta, 
au tarquias e fundações públicas, isonomia de vencim en
tos para cargos de atribuições iguais ou assem elhados 
do m esmo Poder ou en tre  servidores dos Poderes Exe
cutivos e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter 
individual e as relativas à natureza ou ao local de 
trabalho.

§ 4 o - É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, 
para o efeito de rem uneração de pessoal do serviço 
público, ressalvado o disposto nos §§ 2.o e 3.o

§ 5 o - Os acréscim os pecuniários percebidos por servidor pú
blico não serão com putados nem  acum ulados, para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo tí
tulo ou idêntico fundam ento.

§ 6.0 - A rem uneração do servidor será de, pelo menos, um 
salário mínimo, capaz de a tender às suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, como m oradia, ali
m entação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte  e previdência social, com reajustes periódi
cos que lhes preservem  o poder aquisitivo, sendo ve
dada sua vinculação para qualquer fim.

§ 7.o - Os vencim entos são irredutíveis.
§ 8.o - O vencim ento, nunca será inferior ao salário mínimo, 

para os que percebem  rem uneração variável.
§ 9.o - O décimo terceiro salário te rá  por base a rem uneração 

in tegral ou o valor da aposentadoria.
§ 10.o - A rem uneração do trabalho  noturno será superior à do 

diurno, no m ínimo em  m ais 50% a hora.
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§ 11 -  A rem uneração terá  um  adicional para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na form a da lei.

§ 12 -  A rem uneração não poderá ser diferente, no exercício 
de funções e no critério  de admissão, por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil.

§ 13 -  O servidor deverá receber salário-fam ília em razão de 
seus dependentes, na form a que a lei estabelecer.

§ 14 -  A duração do trabalho  norm al não poderá ser superior 
a oito horas diárias e quaren ta  e quatro  semanais, fa 
cultada a com pensação de horários e a redução da jo r
nada, na form a da lei.

§ 15 - O repouso sem anal rem unerado será concedido p refe
rencialm ente aos domingos.

§ 16 - O serviço extraordinário  deverá corresponder a uma 
rem uneração superior, no mínimo, em cinquenta por 
cento à do normal.

§ 17 - Todo e qualquer direito  que v ier a ser pago ao serv i
dor m unicipal com atraso deverá ser corrigido m one
táriam ente.

Subseção V 

DAS FERIAS

Artigo 105 -  As férias anuais quando forem  gozadas serão pagas com, 
pelo menos, um  terço a m ais do que corresponder a 
rem uneração normal.

Subseção VI 

DAS LICENÇAS

Artigo 106 -  A licença à gestante, sem prejuízo do em prego e do 
salário, te rá  a duração de cento e  v inte dias.

Parágrafo  único - O prazo da licença-paternidade será fixada em 
lei, e enquanto  não houver essa fixação, o prazo será 
de cinco dias.

Subseção VII

DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER 

SERVIDORA MUNICIPAL
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Artigo 107 - A proteção do m ercado de trabalho da m ulher, far-se-á, 
m ediante critérios estabelecidos em lei.

Subseção VIII

DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Artigo 108 - A redução dos riscos inerentes ao trabalho far-se-á 
por meio de norm as de saúde, higiene e segurança.

P arágrafo  único - A adm inistração m unicipal prom overá a  constitui
ção da comissão in terna de prevenção de acidentes 
(CIPA), na form a da lei.

Subseção IX

DO DIREITO DE GREVE

Artigo 1 0 9 - 0  direito  de greve será exercido nos term os e  nos 
lim ites definidos em com plem entar federal.

Subseção X

DA ASSOCIAÇÃO SINDICAL

Artigo 1 1 0 - 0  servidor público poderá sindicalizar-se livrem ente.

Subseção XI 

DA ESTABILIDADE

Artigo 111 -  São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados em  v irtude de concurso público.

§ l.o  -  O servidor público estável só perderá o cargo em virtude 
de sentença judicial transitada  em julgado ou m ediante 
processo adm inistrativo em que lhe seja  assegurada 
ampla defesa.

§ 2.o - Invalidada por sentença judicial a dem issão do serv i
dor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante 
da vaga reconduzido ao cargo de origem, com direito 
a indenização, se esta  recondução lhe causar algum 
prejuizo.

§ 3.o -  Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade rem unerada, 
com vencim entos proporcionais, a té  seu adequado apro
veitam ento em outro cargo.
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§ 4.0 - São, tam bém , estáveis os servidores m unicipais que 
atendam  aos requisitos do artigo 19 dos Atos das Dis
posições Constitucionais Transitórias da Constituição F e
deral.

Subseção XII 

DA ACUMULAÇÃO

A rtigo 112 - Ê vedada a acumulação rem unerada de cargos públi
cos exceto, quando houver com patibilidade de horário:

I - a de dois cargos de professor;
II - a de um cargo de professor com outro técnico cientí

fico;
III - a de dois cargos privativos de médico.

P arágrafo  único - A proibição de acum ular estende-se a em pregos e 
funções e abrange autarquias, em presas públicas, socie
dades de economia m ista e fundações m antidas pelo 
Poder Público.

Subseção XIII 

DO TEMPO DE SERVIÇO

A rtigo 1 1 3 - 0  tem po de serviço público federal, estadual ou m u
nicipal será com putado in tegralm ente para os efeitos 
de aposentadoria e disponibilidade.

P arágrafo  único -  O tem po de serviço prestado a em presas privadas, 
desde que devidam ente comprovado, será contado, para 
fins de aposentadoria, na form a da lei e de acordo com 
o previsto  no § 3.0 do artigo 114 desta Lei Orgânica.

Subseção XIV 

DA APOSENTADORIA

Artigo 1 1 4 - 0  servidor será aposentado:
I -  por invalidez perm anente, sendo os proventos integrais 

quando decorrentes de acidentes em  serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificadas em  lei, e proporcionais nos dem ais casos;

II -  com pulsoriam ente, aos seten ta  anos de idade, com pro 
ventos proporcionais ao tem po de serviço;

UI -  voluntariam ente:
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a) aos trin ta  e cinco anos de serviço, se homem, e 
com trin ta  anos, se m ulher, com proventos integrais;
b) aos trin ta  anos, de efetivo exercício em funções do 
magistério, se professor e aos vinte e cinco, se profes
sora, com proventos integrais;
c) aos trin ta  anos de serviço, se homem, e aos vinte 
e cinco, se m ulher, com proventos proporcionais a 
esse te m p o ;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos 
sessenta, se m ulher, com proventos proporcionais ao 
tem po de serviço;

§ Lo - A lei poderá estabelecer exceções ao disposto no in 
ciso III, “a” e “c” no caso de exercicio de atividades 
consideradas penosas, insalubres ou perigosas.

§ 2.o -  A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos tem po
rários.

§ 3.0 - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem 
recíproca do tem po de contribuição na adm inistração 
pública e na atividade privada, ru ra l e urbana, hipótese 
em que os diversos sistem as de previdência social se 
com pensarão financeiram ente, segundo critérios estabe
lecidos em lei.

Subseção XV

DOS PROVENTOS E PENSÕES

A rtigo 115 - Os proventos da aposentadoria, serão revistos, na mesma 
proporção e na m esm a data, sem pre que se m odificar 
a rem uneração dos servidores em  atividade, e estendi
dos aos inativos, quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriorm ente concedidos aos servidores em  atividade, 
inclusive quando decorrentes da transform ação ou re- 
classificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na form a da lei.

Parágrafo único - O Beneficio da pensão por m orte corresponderá 
à to talidade dos vencim entos ou proventos do servidor 
falecido, até o lim ite estabelecido em lei, observado o 
disposto neste artigo.

Subseção XVI

DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
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Artigo 1 1 6 - 0  Município estabelecerá, por lei, o regim e previden- 
ciário de seus servidores.

Subseção XVII 

DO MANDATO ELETIVO

Artigo 117 - Ao servidor público em  exercício de m andato eletivo 
aplicam -se as seguintes disposições:

I - tra tando-se de m andato eletivo federal, estadual ou 
distrital, ficará afastado de seu cargo, em prego cu fun- 
ção;

II - investido no m andato de Prefeito, será afastado do car
go, em prego ou função, sendo-lhe facultado op tar pela 
sua remuneração;

III - investido no m andato de vereador, havendo com pati
bilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, em prego ou função, sem prejuízo da rem unera
ção do cargo eletivo, e não havendo com patibilidade, 
será aplicada a norm a do inciso anterior;

IV -  em  qualquer caso que exija o afastam ento para o
exercício de m andato eletivo, seu tem po de serviço 
será contado para tados os efeitos legais, exceto para 
promoção por m erecimento;

V -  para efeito de beneficio previdenciário, no caso de 
afastam ento, os valores serão determ inados como se no 
exercício estivesse;

Subseção XVIII 

DA RESPONSABILIDADE

A rtigo 1 1 8 - 0  servidor m unicipal será responsável civil, crim inal e 
adm inistrativam ente pelos atos que praticar no exercí
cio de cargo ou função a pretexto  de exercê-lo.

Subseção XIX

DA CONVOCAÇÃO PELA CAMARA

A rtigo 119 -  Os titu lares de órgão da adm inistração da Prefeitura, 
deverão a tender convocação da C âm ara Municipal para 
prestar esclarecim ento sobre assuntos de sua compe
tência.
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DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DOS ORÇAMENTOS

Capítulo I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Seção I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Artigo 120 - A receita pública será constituída por tributos, preços 
e  rendas cobradas ou recebidas na form a da lei. 

P arágrafo  único - Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, 
observados as norm as gerais de Direito Financeiro e 
as leis atinentes à espécie.

Artigo 121 - Com pete ao Município institu ir:
I - os im postos previstos nesta lei Orgânica e outros, que

venham  a se r de sua competência;
II - taxas em razão do exercício do poder policia, ou pela

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de 
sua atribuição, específicos e divisíveis prestados ao con
tribuinte, ou postos à sua disposição;

III - contribuição de m elhoria, decorrente de obras públicas;
IV - contribuição, cobrada de seus servidores para custeio,

em beneficio destes, de sistem as de previdência e 
assistência social.

§ l.o  - Os impostos, sem pre que possível, terão  caráter pessoal 
e serão graduados segundo a capacidade económica do 
contribuinte, facultado à adm inistração tribu tária, espe
cialm ente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e  nos te r 
mos da lei, o patrim ónio, os rendim entos e as ativida
des económicas do contribuinte.

§ 2.0 - As taxas não poderão te r base de cálculo própria de 
impostos.

A rtigo 122 -  As controvérsias en tre  a Fazenda Pública e o contribuinte 
são dirim idas no âm bito adm inistrativo por órgãos de 
prim eira e segunda instâncias, na form a da lei.

A rtigo 1 2 3 - 0  Município orien tará  os contribuintes para a correta 
observância da legislação tribu tária .

T í t u l o  IV
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DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

A rtigo 124 - Sem prejuízo de ou tras garantias asseguradas ao con
tribu in te , é vedado ao M unicípio:

I -  exigir ou aum entar tribu to  sem lei que o estabeleça; 
II - in stitu ir tra tam ento  desigual entre contribuintes que se 

encontre em situação equivalente, proibida qualquer 
distinção em razão de ocupação profissional ou função 
por eles exercida, indepedentem ente da denominação 
jurídica dos rendim entos, títu los ou direitos;

III - cobrar trib u to s :
a) em  relação a fatos geradores ocorridos antes do 
inicio da vigência da lei que 09 houver instituído ou 
aum entado;
b) no m esm o exercício financeiro em que haja sido 
publicada a lei que os institu iu  ou aum entou;

IV - utilizar tributos com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens

por meio de tributo , ressalvadas a cobrança de pedá
gio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Públi
co Municipal;

VI -  institu ir impostos sobre o patrim ónio, renda ou ser
viços, desde que relacionados com as suas finalidades 
essenciais:
a) da União, do Estado e dos outros Municípios, de suas 
au tarqu ias e fundações;
b) dos tem plos de qualquer culto;
c) dos partidos políticos e suas fundações, das entida
des sindicais dos trabalhadores, das instituições de educa
ção e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos 
o requesitos de lei;

VII -  institu ir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o 
papel destinado a sua impressão.

§ l.o  - A vedação do inciso IV, “a”, não se aplica ao patri
mónio, à renda e aos serviços relacionados com explo
ração de ativ idades económicas regidas pelas normas 
aplicáveis a em preendim entos privados, ou em que haja

S eção  II
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contraprestação ou pagam ento de preços ou tarifas 
pelo usuário.

§ 2.o - A contribuição de que tra ta  o artigo 121, inciso III, só 
poderá ser exigido após decorridos noventa dias da 
publicação da lei que a  houver instituído ou modificado. 

§ 3.o - Q ualquer anistia ou  rem issão que envolva m atéria tr i
bu tária  ou previdenciária só poderá ser concedida 
através de lei específica.

Artigo 125 - Ê vedado ao município estabelecer diferença tribu tária  
en tre  bens e serviços, de qualquer natureza, em razão 
de sua procedência ou destino.

Artigo 126 - É  vedada a cobrança de taxas:
a) pelo exercício de direito de petição ao Poder P ú 
blico em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder;
b) para obtenção de certidões em repartições públicas, 
para defesa de direitos e esclarecim entos de interesse 
pessoal.

§ l.o  - Fica assegurado aos cultos religiosos de toda natureza 
o exam e e a aprovação dos projetos e plantas de seus 
tem plos, independentem ente do pagam ento de qualquer 
taxa.

§ 2.o -  A m esm a isenção se estenderá à expedição de alvará 
para a  obra e do "H abite-se”.

Seção III

DOS IM POSTOS DO MUNICÍPIO 

Artigo 127 -  Com pete ao Município in stitu ir im posto sobre:
I - propriedade predial e territo ria l urbana;

II - transm issão “inter-vivos”, a qualquer título, por ato
oneroso;
a) de bens imóveis, por natureza ou cessão fisica;
b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
c) cessão de direitos à aquisição de imóveis.

III -  vendas de varejo de com bustíveis líquidos e gasosos,
exceto óleo diesel;

IV - serviços de qualquer natureza, não com preendidos na
com petência estadual, definidos em lei com plem entar.
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8 l.o

8 2.o

§ 3.o

Artigo 128 

Artigo 129

A rtigo 130 

A rtigo 131

O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, 
nos term os da lei, de form a a assegurar o cum pri
m ento da função social da propriedade, observando o 
disposto no art. 182, 8 4.o, H da Constituição Federal. 
O imposto previsto  no inciso II:
a) não incide sobre a transm issão de bens ou direitos 
incorporados ao patrim ónio de pessoa juridica em rea 
lização de capital, nem  sobre a transm issão de bens ou 
direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou 
extinção de pessoa juridica, salvo se, nesses casos, a 
atividade p reponderan te  do adquiren te for a com pra e 
venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis 
ou arrendam ento  m ercantil;
b) com pete ao município da situação do bem.
Os tributos re feren tes ao IPTU, a limpeza pública, co
leta de lixo, iluminação pública, conservação de guias 
e sarjetas e conservação de pavim ento deverão ser co
bradas, a p artir de 1990, em  quatro  parcelas mensais 
no mínimo, na form a a ser disciplinada em  lei ordi
nária.

Seção IV

DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

NAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Pertence ao Município o produto  das arrecadações dos 
impostos federais na form a do disposto no art. 158 in
cisos e parágrafo  único da Constituição Federal. 
C aberá ao Município, tam bém , a porcentagem  estabe
lecida por lei para a distribuição do Fundo de P arti
cipação do Município de que tra ta  o a rt. 159, I, letra 
“b”f da Constituição Federal.
O Município receberá  do Estado, na porcentagem  fixa
da den tro  do critério previsto  no a r t  158, parágrafo 
único, inciso I e II da Constituição Federal 25% dos 
recursos que ele receber nos term os do inciso II do 
Artigo 159 da m esm a C arta Magna.
C aberá ao Município 50% do produto ou arrecadação 
do imposto sobre propriedade de veículos autom otores 
licenciado em  seu territó rio  e cobrado pelo Estado.
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Artigo 132 - O Município divulgará, a té  o últim o dia do m ês sub
sequente ao da arrecadação, os m ontantes de cada um 
dos tribu tos arrecadados, dos recursos recebidos, os 
valores de origem tribu tária  entregues e a  entregar, 
e a expressão num érica dos critérios de rateio.

Capítulo I I  

DAS FINANÇAS

Artigo 1 3 3 - 0  Município organizará a sua contabilidade de modo 
a evidenciar os fatos ligados á sua adm inistração fi
nanceira, orçam entária, patrim onial e industrial.

Artigo 134 - N enhum a despesa será ordenada ou realizada sem que 
existam  recursos orçam entários ou créditos votado pe- 
pela Câm ara Municipal.

A rtigo 135 - A despesa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos 
limites estabelecidos na lei com plem entar a que se re 
fere o artigo 169 da Constituição Federal.

Parágrafo  único - A concessão de qualquer vantagem  ou aum ento 
de rem uneração, a criação de cargos ou a alteração de 
estru tu ras de carreiras, bem  com a adm issão de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da adm inis
tração direta, inclusive fundações instituídas e  m antidas 
pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçam entária, suficiente p a
ra a tender às projeções de despesa de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrente;

II - se houver autorização especifica por lei.
A rtigo 136 -  O Poder Executivo enviará à  Câm ara Municipal, até 

tr in ta  dias após o encerram ento de cada bim estre, re 
latório resum ido da execução orçam entária dos órgãos 
da adm inistração direta, das autarquias, das em presas 
públicas, das sociedades de economia mi6ta e das fun
dações instituídas e m antidas pelo P oder Público.

§ l.o  - Até dez dias antes do encerram ento do prazo que tra ta  
este artigo, as autoridades nele referidas rem eterão ao 
Poder Executivo as inform ações necessárias.

§ 2.o - A Câm ara Municipal publicará seu relatório nos term os 
deste artigo.
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Artigo 1 3 7 - 0  Município consignará, no orçam ento, dotação neces
sária ao pagam ento de:
a) desapropriação e ou tras indenizações de seus débitos 
constantes de precatórios judiciais;
b) débitos de oriundos de sentença judiciária de cré
ditos de natureza alimentícia.

Parágrafo  único - As dotações serão suplem entadas sem pre que se 
revelarem  insuficiente para o atendim ento das requi
sições judiciais.

A rtigo 138 -  Im ediatam ente após a  prom ulgação de Lei O rçam entá- 
ria Anual, o Poder Executivo elaborará a program a
ção financeira, levando em conta os recursos orçamen- 
tários, para utilização dos respectivos créditos pela9 
unidades adm inistrativas.

Parágrafo  único -  O disposto neste artigo aplica-se ao Executivo e 
ao Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da ad 
m inistração direta e indireta, inclusive fundações insti
tuídas e m antidas pelo Poder Público.

Artigo 139 - As em presas públicas e as sociedades de economia 
m ista deverão m an ter controle adequado para que suas 
despesas não excedam  os recursos obtidos.

Artigo 1 4 0 - 0  pagam ento de despesa regularm ente processada e 
não constante de program ação financeira m ensal da 
unidade im portará na im putação de responsabilidade 
ao ser ordenador.

Artigo 1 4 1 - 0  num erário  correspondente às dotações orçam entárias 
do Legislativo, com preendidos 09 créditos suplem enta
res e especiais, será en tregue em  duodécimos, a té  o 
dia vinte de cada mês, em  cotas estabelecidas obriga
toriam ente na program ação financeira anual.

Parágrafo único - O m ontante das dotações anuais destinadas no 
orçam ento do Legislativo corresponderá, na form a que 
lei com plem entar estabelecer, a im portância não infe
rior a dois por cento da quota-parte da arrecadação.

Artigo 142 • As disponibilidades de caixa do Municipio serão depo
sitadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados 
os casos previstos em lei.
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Capítulo Hl

DOS ORÇAMENTOS

Artigo 143 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, 
com observância dos preceitos correspondentes da 
Constituição Federal:

I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçam entárias;
III -  os orçam entos anuais.

§ l.o  - A lei que institu ir o plano plurianual estabelecerá as 
diretrizes, objetivos e m etas da adm inistração, para as 
despesas de capital e de ou tras delas decorrentes, bem 
como as relativas nos program as de duração continuada.

§ 2.o - A lei de diretrizes orçam entárias com preenderá as m e
tas e prioridades da adm inistração, incluindo as des
pesas de capital para o exercício financeiro subse
quente, orientará a  elaboração da lei orçam entária anual 
e indicará sobre as alterações na legislação tribu tária 
a ser proposta por projeto especifico.

§ 3.o - O Poder Executivo publicará, até trin ta  dias após o 
encerram ento de cada bim estre, relatório resum ido da 
execução orçam entária.

§ 4.o - Os planos e program as setoriais serão elaborados em 
consonância com o plano plurianual e votados pela 
Câm ara Municipal.

§ 5.o - A lei orçam entária anual com preenderá:
I -  o orçam ento fiscal referen te  aos Poderes Municipais, 

fundos, órgãos e entidades da adm inistração direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas e m antidas pe
la Adm inistração Pública.

II - o orçam ento de investim entos das em presas em que o
Municipio, d ireta ou indiretam ente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto;

III - o orçam ento de seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a  ela vinculados, da adm inistração 
d ireta e indireta, bem  como os fundos e fundações 
instituídos e  m antidos pelo Poder Público.

§ 6.0 - 0  projeto de lei orçam entária será enviado à Câm ara
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Municipal a té  o dia 30 de setem bro, acom panhado de 
dem onstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anis
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza finan
ceira, tribu tária  e creditícia.

§ 7.o - A lei orçam entária anual não conterá dispositivo es
tranho  à previsão da receita e à  fixação da despesa, 
não se incluindo na proibição a  autorização para ab e r
tu ra  de créditos suplem entares e contratação de ope
rações de crédito  ainda que por antecipação de receita, 
nos term os da lei.

Artigo 144 -  Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 
diretrizes orçam entárias, ao orçam ento anual e aos c ré 
ditos adicionais, bem como suas em endas, serão votados 
pela Câm ara Municipal, na form a do regim ento Interno, 
respeitado o disposto na Constituição Federal e na 
lesgislação dela decorrente, a té  o dia 30 de novem bro 
do ano que antecede sua vigência.

§ l.o - As em endas ao projeto  de lei do orçam ento anual ou 
aos projetos que o modificam serão adm itidas desde que: 

I -  sejam  com patíveis com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçam entárias;

II -  indiquem  os recursos necessários, adm itidos apenas os 
provenientes de anulação de despesas, excluídas os que 
incidam s o b re :
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida.

III - relacionadas:
a) com correção de e rro s  ou omissões;
b) com os dispositivos do texto  do projeto de lei.

§ 2.o -  As em endas ao projeto de lei de diretrizes orçam en
tárias não poderão ser aprovadas quando incom patíveis 
com o plano plurianual.

§ 3.o - Poderão ser apresentadas em endas à  lei orçam entária 
anual, de acordo com o § l.o , subscritas por, no m íni
mo, 5%  de eleitores do Município.

§ 4 o - A assinatura de cada eleitor será acom panhada de seu 
nome com pleto e legível, endereço e núm ero da Cédu
la de Identidade e respectivo órgão expedidor.
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§ 5.o -  O Poder Executivo poderá enviar m ensagem  à Câm ara 
para propor modificações nos projetos a que se refere 
este artigo, enquanto  nfio iniciada n a  Comissão com 
petente a  votação da parte  cuja alteração é proposta.

§ 6.0 - Aplicam-se aos projetos m encionados neste artigo, no 
que não con trariar o disposto neste capítulo, as dem ais 
norm as relativas ao processo legislativo.

§ 7.o -  Os recursos que, em  decorrência de veto, em enda ou 
rejeição to tal ou parcial do projeto de lei orçam entária 
anual, ficarem  sem despesas correspondentes, poderão 
ser utilizados, conform e o caso, m ediante créditos es
peciais ou suplem entares, com prévia e específica au
torização legislativa.

A rtigo 145 - É v ed ad o :
I -  O início de program as, pro jetos e atividades não in

cluídos na lei orçam entária anual;
II - a realização de despesas ou assunção de obrigações

diretas que excedem  os créditos orçam entários ou ad i
cionais;

III - a realização de operações de crédito  que excedam o
m ontante das despesas de capital, ressalvadas as au to 
rizadas m ediante créditos suplem entares ou especiais 
com finalidade precisa, aprovados pela C âm ara por m a
ioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de im postos a  órgãos, fundo ou
despesa, ressalvadas a destinação de recursos para m a
nutenção e desenvolvim ento do ensino, como determ i
nado pelo artigo 212 da Constituição Federal, e a p res
tação de garantias às operações de crédito por anteci
pação de receita;

V - a abertu ra  de crédito  suplem entar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos re 
cursos correspondentes;

VI - a  transposição, o rem anejam ento ou a  transferência de 
recursos de um a categoria de program ação para outra 
ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 
legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
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VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de 
recuisos dos orçam entos fiscais e da seguridade social 
para suprir necessidades ou cobrir déficit de em presas, 
fundações e fundos;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, tal como 
estabeleça o disposto na Constituição Federal em  seu 
artigo 167 inciso IV.

§ l.o - Nenhum  investim ento cuja execução u ltrapasse um 
exercicio financeiro poderá ser iniciado sem prévia in
clusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crim e de responsabilidade.

§ 2.o - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência 
no exercício financeiro em que forem  autorizados, salvo 
se o ato de autorização for prom ulgado nos últimos 
quatro  meses daquele exercicio, caso em que, reaber
tos nos lim ites de seus saldos, serão incorporados ao 
orçam ento do exercicio financeiro subsequente.

§ 3.o - A abertu ra  de crédito  ex traordinário  som ente será ad
m itida para a tender a despesas im previsíveis e u rgen
tes, como as decorrentes de guerra, comoção in terna 
ou calam idade pública.

Artigo 146 -  Os recursos correspondentes às dotações orçam entárias, 
inclusive os créditos suplem entares e especiais, desti
nados ao P oder Legislativo, ser-lhe-ão entregues, a té  o 
dia vinte de cada mês.

Título V
DA ORDEM ECONOMICA 

Capitulo I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÓMICA

Artigo 147 -  Incum be ao Município, na form a da lei, a prestação de 
serviços, d iretam ente ou sob regim e de concessão ou 
permissão, que se fará  unicam ente m ediante procedi
m ento licitatório.

Parágrafo  único -  A lei disporá so b re :
I - regim e das em presas concessionárias e perm issionárias 

de serviços públicos, ca rá te r especial de seu contrato 
e de sua prorrogação, bem como condições de caduci-
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II
III
IV

V

Artigo 148

Artigo 149 

Artigo 150

A rtigo 151 

I 

II

m -

dade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão.
- direitos e deveres dos usuários;
- política tarifária;

obrigatoriedade de m anutenção e prestação ou execu
ção de serviços de boa qualidade;
acom panham ento e avaliação de serviços pelo órgão 
cedente.

• O Município dispensará às m icroem presas, às em pre
sas de pequeno porte, ao m icro e pequeno9 produtores 
rurais, assim definidos em  lei, tra tam ento  jurídico di
ferenciado, visando a incentivá-los pela simplificação 
de suas obrigações adm inistrativas, tribu tárias  e credi- 
ticias, ou pela eliminação ou redução destas, por meio 
de lei.
O Município prom overá e incentivará o turism o como 
fato r de desenvolvim ento social e económico, na form a 
da lei.
A lei assegurará a participação de represen tan tes dos 
trabalhadores e de representantes dos em pregadores 
pertencentes ao setor privado, indicados por suas en
tidades sindicais, nos Conselhos de adm inistração das 
em presas públicas, sociedades de economia m ista e 
outras entidades estatais ou paraestatais que explorem 
atividades económicas.

Capítulo II

DO DESENVOLVIMENTO URBANO

No estabelecim ento de diretrizes e norm as relativas ao 
desenvolvim ento urbano, o Município assegurará: 
o pleno desenvolvim ento das funções da cidade e a  ga
rantia do bem -estar de seus habitantes; 
a participação das respectivas entidades com unitárias 
no estudo, encam inham ento e solução dos problem as, 
planos, program as e projetos que lhes sejam  concer
nentes;
a preservação, proteção e recuperação do meio am bien
te urbano e cultural;
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IV

V

Artigo 152
I

II

III

Parágrafo 

A rtigo 153

I
II

III

A rtigo 154 

Artigo 155

- a criação de áreas de especial in teresse urbanístico, 
am bienta), turístico  e de utilização pública;

- o respeito aos direitos de eventuais proprietários ou 
possuidores, com observância das norm as urbanísticas, 
de segurança, higiene e qualidade de vida, sem preju í
zo do cum prim ento de obrigações legais dos respon
sáveis pelos danos causados aos adquirentes de lotes, 
ao Poder Público ou ao meio am biente.

- Com pete ao Município:
-  estabelecer os critérios para regularização e urbaniza

ção de assentam entos e loteam entos irregulares;
- fixar, no plano diretor, critérios que assegurem  a fu n 

ção social da propriedade im obiliária urbana;
- estabelecer com base nas diretrizes do plano diretor, 

norm as sobre zoneam ento, parcelam ento e loteam ento 
uso e ocupação do solo, índice urbanístico, proteção 
am biental e dem ais limitações adm inistrativas sobre 
edificações, construções e imóveis em geral.

único -  O plano d iretor deverá considerar a totalidade 
do territó rio  Municipal.

-  É facultado ao Município, m ediante lei especifica para 
área incluída no plano d iretor, exigida, nos term os da 
lei Federal, do proprietário  do solo urbano não edifica
do, sub-utílizado ou não utilizado que prom ova seu 
adequado aproveitam ento, sob pena, sucessivam ente, na 
form a do artigo  182 § 4.o da Constituição Federal de:

- parcelam ento ou edificação compulsórios;
-  im posto sobre a propriedade predial e te rrito ria l u rba

na progressivo no tempo;
-  desapropriação com pagam ento m ediante títulos da dívi

da pública de em issão previam ente aprovada pelo Se
nado Federal com prazo de resgate de a té  dez anos, em 
parcelas anuais, iguais e sucessivas, asseguradas o valor 
real da indenização e os juros legais.

- O Município poderá solicitar o apoio do Estado na elabo
ra cão das diretrizes gerais de ocupação de seu território.

- Incum be ao Município prom over program as de cons
trução de m oradias populares, de m elhoria das condi-
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ções habitacionais e de saneam ento básico.
Artigo 156 -  Compete ao Município, de acordo com as diretrizes de 

desenvolvim ento urbano, a criação e a regulam entação 
de zonas industriais, obedecidos os critérios estabeleci
dos pelo Estado, m ediante lei, e respeitadas as normas 
relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio 
am biente urbano e natu ra l e o plano diretor.

Capitulo UI

DA POLÍTICA AGRÍCOLA

Artigo 157 - É dever do Município na sua área de atuação prom over 
a Agropecuária, orientando o desenvolvim ento rural, 
baseado em dados fornecidos por represen tan tes das 
entidades da classe e técnicos especializados, com a fi
nalidade de aum entar a produção e a produtividade, 
bem como propiciar o bem estar do hom em  do campo.

Artigo 158 - P ara  alcançar o disposto no artigo  an terior, o Municí
pio, na medida de seus recursos, p rocurará:

I -  m an ter estru tu ra  de assistência técnica e extensão rural;
II - orientar a utilização racional dos recursos naturais;

III -  organizar program as especiais para expansão da eletri
ficação e telefonia na zona rural a ser cum prida pelo 
órgão com petente;

IV - prom over condições de arm azenagem  e escoam ento da
produção rural;

V - conceder isenção de imposto as novas Cooperativas que 
venham  a se instalar no Municipio, na form a de lei 
especifica para cada caso;

VI - criar mecanismos que propiciem  ao hom em  do campo 
acesso a educação, saúde, transporte , m oradia e lazer, 
de acordo com as caracteristicas peculiares da com u
nidade rural;

VII - apoiar a circulação da produção agrícola, através de: 
estímulo à criação de canais alternativos de com ercia
lização; construção e m anutenção de estradas vicinais 
para a m elhor escoam ento da produção, m ovimentação 
de M áquinas e im plem entos agrícolas, regulam entar o 
abate de anim ais, adm inistração do arm azém  comunitário;
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VIII - apoiar as pesquisas cientificas e desenvolver a experi
m entação agropecuária no Município;

IX - incentivar exposições, feiras e outros eventos agro-
pecuários;

X - assistir os produtores rurais e suas organizações legais
visando proporcionar-lhes meios de produção e incen
tivar-lhe as reivindicações para créditos acessíveis.

Capítulo IV

DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS NATURAIS

E DO SANEAMENTO 

Seção I

DO MEIO AMBIENTE

Artigo 159 - Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado 
a  recuperar o m eio am biente degradado, de acordo 
com a solução técnica exigida pelo órgão público com 
petente, na form a do disposto no § 2.o do artigo 225 
da Constituição Federal.

Parágrafo  único - É obrigatória, na form a da lei, a recuperação pelo 
responsável da vegetação adequada nas áreas p ro te
gidas, sem prejuízos das dem ais sanções cabíveis.

A rtigo 160 - Na concessão, perm issão e renovação de serviços pú
blicos, serão considerados, obrigatoriam ente, a  avalia
ção do serviço a ser prestado e o seu im pacto am 
biental.

Parágrafo  único - As em presas concessionárias de serviços públicos 
deverão a tender rigorosam ente às norm as de proteção 
am biental, sendo vedada a renovação da perm issão 
ou concessão nos casos de infrações graves.

Artigo 161 - As condutas e atividades lesivas ao meio am biente su
jeitarão  os in fra tores a  sanções adm inistrativas, com 
aplicação de m ultas diárias e progressivas no caso de 
continuidade da infração ou reincidência, incluídas a 
redução do nível de atividade e a interdição, inde
pendente da obrigação dos infratores de reparação aos 
danos causados.

§ l.o  - O Município estabelecerá, m ediante lei, o disciplinamen- 
to do tráfego de veículos em pregados no transporte  de
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recursos m inerais e em  especial os relacionados com 
areia, saibro, pedra e pedregulho, im pedindo m ediante 
ato de interdição, o uso das estradas e vias municipais 
pelos veículos que as danifiquem.

§ 2.o - O Município represen tará no M inistério Público denun
ciando todos os casos que aten tem  contra o meio am bi
ente poluindo-o ou degradando-o.

Artigo 162 - O Município estim ulará a criação e m anutenção de en
tidades com unitárias de preservação do meio am biente.

Artigo 163 - O Município pleiteiará como de direito a um a com pen
sação financeira por parte  do Estado, sem pre que este 
venha a criar espaços territo riais na form a prevista no 
artigo 200 da Constituição Estadual.

Artigo 164 -  O Município poderá estabelecer consórcio com outros 
municipios, objetivando a solução de problem as comuns 
relativos à  proteção am biental, em particu lar à preser
vação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos 
recursos naturais.

Seção II

DOS RECURSOS NATURAIS 

Subseção I

DOS RECURSOS HÍDRICOS

Artigo 1 6 5 - 0  Município participará, na form a da lei, do sistem a 
de gerenciam ento dos recursos hídricos instituído pelo 
Estado na form a do artigo 205 d a  Constituição Esta
dual e adotará, dentro  de seu interesse, as m edidas que 
o Estado prevê no A rtigo 210 da sua C arta Magna.

P arágrafo  único - O Municipio não perm itirá, em qualquer circuns
tância, o lançam ento de efluentes e esgotos urbanos e 
industriais, sem o devido tratam ento, em qualquer 
corpo de água situado no seu território.

Subseção II

DOS RECURSOS NATURAIS

Artigo 166 -  Compete ao Município reg istrar, fiscalizar e acompa
nhar as concessões de direitos de pesquisa e exploração 
de recursos m inerais, conjuntam ente com a União e o
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Estado, adotando as m edidas cabíveis por lei, judiciá
ria  ou adm inistrativam ente, para im pedir as explora
ções que prejudiquem  o seu interesse.

Subseção III 

DO SANEAMENTO

Artigo 1 6 7 - 0  Município terá  progressivam ente, após o desenvol
vim ento de m ecanism os institucionais e financeiros por 
parte  do Estado, a atribuição de assegurar os benefícios 
do saneam ento à população urbana e rural.

T ítulo VI

DA ORDEM SOCIAL 

Capítulo I

DA SEGURIDADE SOCIAL 

Seção I 

DA FAMlLIA

Artigo 168 - O Município assegurará à família, de baixa renda, 
den tro  de sua capacidade econom ico-financeira, di
reito  de vida digna aos seus m em bros, garantindo- 
lhes condições favoráveis de saúde, alim entação, 
alim entação suplem entar, educação, profissionalização, 
cultura, lazer e saneam ento básico.

§ l.o  - Uma vez garantidos os direitos fundam entais de sobre
vivência citados neste artigo, a família será ainda res
peitada quan to  ao seu planejam ento e estim ulada a 
organização com o u trss  famílias na com unidade ou bair
ro de form a a participar ativam ente no processo de trans
formação social, denunciando os casos de negligência, 
discrim inação, exploração, violência, crueldade e agres
são conform e prescrevem  a Constituição Federal e a 
Constituição Estadual.

§ 2 o - Considera-se família de baixa renda, as família cujos 
rendim entos não u ltrapassarem  (02) dois salários m íni
m o mensal.

Artigo 1 6 9 - 0  Poder Executivo prom overá em parceria com outros 
órgãos não governam entais, program as especiais visando
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a patern idade responsável através de: cursos, palestras 
e orientações frequentes em locais de livre acesso, sobre 
m étodos naturais que não prejudiquem  a saúde da 
m ulher.

A rtigo 170 -  Cabe ao Poder Executivo prom over program as educa
cionais voltados para a promoção e assistência das fa
mílias, especialm ente as de baixa renda, em parceria 
com outros órgãos ou instituições não governam entais, 
tendo como princípios:

I - a promoção da família a través da organização e parti
cipação com unitária de form a a in terv ir no desenvol
vim ento das ações do Executivo e Legislativo.

II - a assistência educativa e m aterial às fam ílias de baixa 
renda em situação em ergencial e as vitim as de cala
midades.

Seção II

DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO 

E DO DEFICIENTE FlSICO E MENTAL

Artigo 1 7 1 - 0  Município assegurará, dentro  de sua capacidade eco
nómico-financeira, a criança e ao adolescente a perm a
nência na família a té  que estejam  aptos a se auto- 
m anterem , conforme prescrevem  os artigos da seção da 
família desta lei.

Artigo 172 - P ara  suprir a necessidade dos pais que exercem  ati
vidades fora do la r ou tenha impossibilidades reais de 
cuidar dos filhos; procurará o Poder Executivo:

I - prom over a instalação e a  m anutenção de creches e 
pré-escolas m unicipais ou outras m odalidades de atendi
m entos educacionais e favorecer a instalação de creches 
e pré-escolas particulares nas em presas, fundações e em 
entidades sociais, que garantirão  um  espaço educacional 
às crianças de 01 à 10 anos em regim e de sem i-inter- 
nato e externato , através de incentivos fiscais e subven
ções periódicas e sistemáticas.

II - prom over convénios tendo em  vista a instalação de 
centro educacional e prom ocional nas em presas, funda
ções e entidades sociais, voltados ao desenvolvim ento
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de atividades artisticas, esportivas e ocupacionais para 
crianças e adolescentes de 07 à 18 anos;

III - prom over a instalação de oficinas sem i-profissionali-
zan te e profissionalizentes nas em presas, fundações e 
entidades sociais para adolescentes com idade en tre  14 
e 20 anos;

IV - garan tir acesso das crianças e adolescentes ao sistema
m unicipal de saúde, a  obrigatoriedade das m esm as em 
frequentar, e  condições para perm anecer na rede de 
ensino público.

Artigo 173 - Cabe ao Município garan tir assistência promocional às 
crianças e adolescentes órfãos e ou abandonados, a tra 
vés de ações próprias ou em convénio com entidades 
sociais particulares especializadas na área.

Artigo 174 - Cabe ao Poder Executivo incentivar as entidades sociais 
particulares para o desenvolvim ento de program as de 
prevenção e orientação contra entorpecentes, drogas e 
afins, bem como no encam inham ento de denúncias e 
na realização de atendim entos especializados às crianças, 
adolescentes, adultos e ao idoso dependentes.

Parágrafo  único - Compete ao Poder Executivo através do Conse
lho Municipal de Prom oção Social, p rever mecanismos 
de proteção à criança e adolescente apreendido em fla
g ran te  ato  infracional propiciando-lhes igualdade na 
relação processual, representação legal, acom panha
m ento psicológico e social, defesa técnica por profis
sional habilitado.

A rtigo 175 - Cabe ao Município, dentro  de sua capacidade econó
m ico financeira, na área de sua com petente esfera de 
in fluência:

I -  garan tir as pessoas idosas, condições de vida ap ropria
da, frequência e participação em todos equipam entos, 
serviços e program as culturais, educacionais, esportivas 
e de lazer, defendendo sua igualdade, sua dignidade e 
visando sua integração à sociedade;

II - incentivar e prom over im plantação de núcleo de con
vivência do idoso a través de atividades recreativas, 
ocupacionais, de geração de rendes com incentivos fiscais 
e subvenções periódicas e sistem áticas das em presas;
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III - elaborar e executar program as que atendam  as neces
sidades das pessoas idosas, em conjunto com órgãos e 
entidades públicas ou particulares;

Artigo 176 - Cabe ao Município, de acordo com seus recursos, asse
gu rar ao portador de deficiência com prioridade o 
direito à vida digna, garantindo-lhe saúde, educação, 
profissionalização, transporte , locomoção, trabalho, cu l
tu ra  e lazer.

Artigo 1 7 7 - 0  Poder Executivo Municipal prom overá dentro  de seus 
recursos, program as especiais, com a participação de 
entidades sociais e tendo como propósito:

I - garan tir condições adequadas de educação aos porta
dores de deficiência m ental, física, auditiva e visual 
mediante:
a) elaboração e m anutenção de um  recenseam ento m u
nicipal de pessoas portadoras de deficiência físico- 
mental;
b) criação de salas especiais necessárias ao ensino pú
blico e especializado no Municipio;

II - garan tir program as de saúde que assegurem :
a) condições de prevenção contra doenças aos deficien
tes;
b) tra tam en to  médico especializado aos portadores de 
deficiência;
c) aquisição de equipam entos que se destinem  ao uso 
pessoal e que perm itam  correção, dim inuição ou supe
ração de suas lim itações;

III - integração social aos portadores de deficiência, m edian
te tre inam ento  para o trabalho, convivência social e 
facilidade de acesso aos bens e serviços;

IV  - criação de centros profissionalizantes para treinam ento,
habilitação, reabilitação profissional dos portadores de 
deficiência, oferecendo meios adequados para esse fim 
aos que não tenham  condições de acom panhar a rede 
formal de ensino;

V -  concessão de incentivos às em presas para adequação 
de seus equipam entos, instalações, roteiro de trabalho 
e adm issão de portadores de deficiências.
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Artigo 178 -  Ê assegurado, na form a da lei, aos portadores de de
ficiência, acesso adequado aos logradouros e edifícios 
de uso público, bem  como os veículos de transportes 
coletivos.

Parágrafo  único - O Município propiciará, de conform idade com seus 
recursos transporte  ao deficiente físico m ental, para 
que tenha acesso às entidades de tratam ento  que fre 
quentam.

Seção III

DA PROMOÇÃO SOCIAL

Artigo 179 - As ações do Poder Executivo Municipal, por meio de 
program as e projetos da área de Promoção Social, se
rão organizados, elaborados, executados e acom panha
dos com base nos seguintes princípios:

I -  participação da comunidade;
II - descentralização adm inistrativa considerando o Muni-

cipio e a com unidade como instâncias básicas para o 
atendim ento e realização de program as de acordo com 
a form ulação de um a politica social para o Município 
com base no conhecim ento da realidade local;

III -  a promoção e desenvolvim ento pleno da pessoa hum a
na, tornando-a sujeito de direito, elim inando a  depen
dência;

IV - integração das ações dos órgãos públicos e entidades
ligadas à área, compatibilizando program as e recursos, 
evitando a duplicidade de atendim ento;

V - as ações governam entais e os program as de assistência
social por sua natureza em ergencial e com pensatória, 
não deverão prevalecer sobre a form ulação e aplicação 
de políticas sociais básicas nas áreas de saúde, educa
ção, abastecim ento, transporte  e alimentação;

VI -  os program as e projetos propostos serão periodicam en
te revistos à luz do conhecim ento teórico-prático e sem 
pre que possível, com a participação dos u suário s;

VII -  a participação dos usuários se fará  a través de represen
tações legalm ente constituídas que terão direito a p ar
ticipação no processo da tom ada de decisão.
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Artigo 180 

§ l o

§ 2.o

§ 3.o 

Artigo 181

A rtigo 182 

1

II

Fica criado, para funcionar na form a a ser estabelecida 
em lei, o Conselho M unicipal de Prom oção Social, órgão 
norm ativo, deliberativo, controlador e fi9calizador da 
política social do Município.
O Conselho será composto por represen tan tes da comu
nidade, em  especial de trabalhadores, das associações 
de amigos de bairro, das entidades sociais, movimentos 
populares e sindicais e dos poderes públicos municipal, 
estadual e federal, escolhidos na form a da lei.
São funções do Conselho Municipal de Prom oção Social:
a) definir a política da ação social do Município e 
colaborar na im plantação da mesma;
b) sugerir ao Executivo as verbas que deverão constar 
do orçam ento destinado à Promoção Social e fiscalizar 
a aplicação dos recursos na área;
c) deliberar sobre a concessão de auxilio e subvenções 
às entidades particulares, associações e outras;
d) fiscalizar a aplicação desta política, bem como ações 
em todos os níveis;
e) participar da elaboração do Plano D iretor Municipal. 
O Regim ento In terno desse conselho disporá acerca de 
sua organização e funcionam ento.
É vedada a ocupantes de cargos eletivos a distribuição 
de recursos públicos, n a  área  de assistência social, d ire
tam ente ou por indicação e sugestão ao órgão com pe
tente.

Seção IV 
DA SAÚDE

O Município garan tirá , den tro  de sua capacidade eco
nóm ico-financeira, o direito à saúde m ediante: 
políticas sociais, económicas e am bientais que visem ao 
bem  estar físico, m ental e social do indivíduo e da 
coletividade e à  redução do risco de doenças e outros 
agravos;
acesso universal do indivíduo às ações e aos serviços 
de saúde, em todos os níveis, com igualdade de a ten 
dimento;
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III -  direito à  obtenção de informações e esclarecim entos de
interesse da saúde individual e coletiva, assim como as 
atividades desenvolvidas pelo sistema;

IV - atendim ento integral do indivíduo, abrangendo a pro
moção, preservação e recuperação de sua saúde. 

A rtigo 183 - As ações e os serviços de saúde executados e desen
volvidos pelos órgãos e instituições públicas estaduais 
e municipais, da adm inistração direta, ind ireta  e fun
cional constituem  o sistem a único de saúde, nos term os 
da Constituição Federal, que se organizará, respeitan
do o disposto nos artigos 196 a 200 daquela C arta 
Magna e de acordo com as seguintes diretrizes e bases; 

I - descentralização sob a direção de um  profissional de 
saúde pública;

II -  integração das ações e serviços com base na regiona
lização e hierarquização do atendim ento individual e 
coletivo, adequado às diversas realidades epidemio- 
lógicas;

III - universalização da assistência de igual qualidade com
instalação e acesso a todos os níveis dos serviços de 
saúde à  população urbana e rural;

IV -  g ratu idade dos serviços prestados, vedada a cobrança
de despesas e taxas sob qualquer titulo.

Artigo 184 -  As ações e serviços de saúde são de relevância públi
ca, cabendo ao Município dispor, nos term os da lei, 
sobre sua regulam entação, fiscalização e controle.

§ l.o  - As ações e serviços de saúde serão realizados p refe
rencialm ente, de form a direta, pelo Município ou a tra 
vés de terceiros, e pela iniciativa particular.

§ 2.o - A participação do setor privado no sistem a único de 
saúde ou do órgão que para tanto  for criado, efe tivar- 
se-á segundo suas diretrizes, m ediante convénio ou con
tra to  de direito  público, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 3.o -  As pessoas físicas e as juríd icas de direito  privado, 
quando participarem  do sistem a único de saúde, ficam 
sujeitas às suas diretrizes e às norm as adm inistrativas 
incidentes sobre o objeto de convénio ou de contrato.
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§ 4.o - E vedada a destinação de recursos públicos para o 
auxilio ou subvenções às instituiçõe particulares com 
fins lucrativos.

Capitulo II

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DOS ESPORTES E LAZER

Seção I

DA EDUCAÇÃO

A rtigo 1 8 5 - 0  Município organizará, em regim e de colaboração 
com o Estado, seus sistem as de ensino.

A rtigo 186 -  O Município responsabilizar-se-á, prioritariam ente, pelo 
atendim ento, em  creches e pré-escola, às crianças de 
zero a seis anos de idade, e pelo ensino fundam ental, 
inclusive para os que a ele não tiveram  acesso na idade 
própria.

A rtigo 1 8 7 - 0  Município aplicará, anualm ente, vinte e cinco por 
cento, no mínimo, de receita resultante de impostos, 
com preendida e proveniente de transferências, na m a
nutenção e desenvolvim ento do ensino.

Artigo 1 8 8 - 0  Municipio publicará, a té  trin ta  dias após o encerra
m ento de cada trim estre , inform ações com pletas sobre 
receitas arrecadadas e transferências de recursos des
tinados à educação, neste período, discrim inadas por 
nível de ensino, e sua respectiva utilização.

Artigo 189 - C aberá ao Municipio realizar na m edida do possível 
recenseam ento, prom ovendo, anualm ente, o levan ta
m ento da população em idade escolar, procedendo sua 
cham ada para m atrícula quando os estabelecim entos de 
ensino estiverem  sob sua adm inistração, ou fornecendo 
dados para que o Estado o faça.

A rtigo 190 - A cessão de uso, a títu lo  gratuito  de próprios públicos 
municipais, para o funcionam ento de estabelecim entos 
de ensino privado de qualquer natureza, dependerá de 
aprovação legislativa por dois terços da Câm ara, m e
diante lei específica para cada caso de entidade que 
m ereça essa exceção.

P arágrafo  único - Será perm itido o ensino religioso nas escolas m u
nicipais na form a da lei.
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Seção II 

DA CULTURA

Artigo 191 - O Município incentivará a livre m anifestação cultural 
através de:

I - criação, m anutenção e abertu ra  de espaços públicos
devidam ente equipados e capazes de garan tir a p rodu
ção, divulgação e apresentação das m anifestações cu l
tu rais e artísticas;

II -  desenvolvim ento de intercâm bio cultural e artístico  com
os Municípios e o Estado;

III -  acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e
congenêres;

IV - promoção do aperfeiçoam ento e valorização dos profis
sionais da cultura;

V - apoio à criação de órgão de im prensa no Município.
Artigo 192 - C aberá ao Município adm inistrar a  gestão da docum en

tação oficial e providenciar para franquear sua consulta 
a quantos dela necessitem , na form a da lei.

Artigo 193 -  A lei disporá sobre a fixação de datas com em orativas 
de fatos relevantes para cultura municipal.

Artigo 194 -  Os danos e am eaças ao patrim ónio cultural serão pu
nidos na form a da lei, independentem ente das provi
dências para o ressarciam ento do prejuízo causado ao 
patrim ónio do Município.

A rtigo 195 - Fica criado o Conselho de Defesa do Patrim ónio Eco
lógico, C ultural e Histórico do Município de Roseira, 
que será organizada na form a da lei.

P arágrafo  único - Com petirá ao presidente do conselho rep resen tar os 
interesses do Municipio em  tudo aquilo que se relaci
one com a Ecologia, a cultura e a História.

Seção UI

DOS ESPORTES E LAZER

A rtigo 1 9 6 - 0  Município apoiará e incentivará as práticas esporti
vas, como direito de todos.

Artigo 1 9 7 - 0  Municipio apoiará e incentivará o lazer como form a 
de integração social.
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Capitulo III

DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Artigo 198 - A ação do Município, no campo da comunicação, fun- 
dar-se-á nas disposições da Constituição Federal em 
seu artigo 220 e parágrafos l.o  e 2.0 e se efetivará 
dentro  dos seguintes princípios:

I -  dem ocratização do acesso às informações;
II - pluralism o e m ultiplicidade das fontes de inform ação;

III - enfoque pedagógico ria comunicação dos órgãos e en
tidades públicas.

Capitulo IV

DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Artigo 199 - De conform idade com a com petência que lhe dá o inciso 
II do artigo  30 da Constituição Federal, o Municipio 
prom overá a defesa do consum idor, a través de lei própria, 
m ediante a ação de um  órgão organizado de acordo com 
a legislação federal que dispuser sobre a m atéria.

Capítulo V 
DA DEFESA CIVIL

Artigo 200 - O planejam ento e a execução de m edidas destinadas a 
p revenir as consequências de eventos desastrosos, assim 
como de socorro e assistência da população e recupe
ração das áreas atingidas, serão exercidos pela Comis
são M unicipal de Defesa Civil, cuja definição, organi
zação, mobilização e outros princípios de in teresse res- 
pectivo serão objeto de lei.

§ l.o  -  A Comissão Municipal de Defesa Civil constituirá uni
dade básica e  de execução de ações de Defesa Civil, 
para o municipio, do Sistem a Estadual de Defesa Civil, 
conform e facultado pela legislação Estadual.

§ 2.o - O município colaborará com os m unicipios limítrofes 
na prevenção, socorro, assistência e recuperação de 
eventos desastrosos.

CAPITULO VI
DA PROTEÇÃO ESPECIAL DO DEFICIENTE

Artigo 201 -  O Município assegurará condições de prevenção da de
ficiência física, sensorial e m ental, com prioridade para
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a assistência pré-natal, e à Infância, bem como in te
gração social do adolescente portador de deficiência, 
m ediante treinam ento  para  o trabalho  e para a convi
vência, dentro  de suas condições económico-financeiras.

A rtigo 202 - O municipio procurará assegurar às pessoas portadoras 
de deficiências, aos idosos e às gestantes, acesso ade
quado ao9 logradouros e edifícios de uso público, bem 
como aos veiculos de transporte  coletivo.

Artigo 203 -  Ê garantida a gratu idade nos transportes coletivos u r
banos aos m aiores de sessenta e cinco anos de idade, 
residente no município, m ediante apresentação de do
cum ento oficial de identificação fornecido pela P refei
tu ra .

TÍTULO v n

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 204 - O Municipio com em orará, anualm ente como feriados 
municipais, o 21 de março e o 26 de julho, além da
queles já  estabelecidos por legislação federal.

Parágrafo  único - Os feriados municipais serão com em orados em 
suas respectivas datas, sem antecipação ou adiantam ento.

Roseira, 20 de março de 1990.

José B ened ilo  M onteiro
Presidente

José R icardo  d a  S ilva
l a  Secretário

V ald ir F erreira
2a  Secretário 
Relator Geral

A g en o r dos San tos  

Carlos A lves do s San tos  

D urval de P a u la  San tos  

Jo ã o  L u iz  dos S a n to s  F ilho

José C ustódio de M iranda  

José F erreira  P in to  

L u ís  F erreira

M arcos de O liveira  G alvão

69



COMISSÕES

I - do governo do Município
II -  obras, finanças e orçam ento

III -  da ordem  social e económica

COMISSÕES TEMÁTICAS

I - P residente  -  José Ricardo da Silva
M embro -  Luís F erreira 
M embro - D urval de Paula Santos 
Relator G eral - Valdir F erreira

II - P residente  -  José Custódio de M iranda
Membro - Marcos de Oliveira Galvão 
M embro - Carlos Alves dos Santos 
Relator G eral - Valdir Ferreira

III - P residente - José F erreira Pinto
M embro - João Luiz dos Santos Filho 
M embro - Agenor dos Santos 
R elator G eral -  Valdir F erreira

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Presidente - José Ricardo da Silva 
Membro -  José Custódio de M iranda 
M embro - Carlos Alves dos Santos 
M embro -  José F erre ira  P into 
R elator G eral - Valdir Ferreira 
José Benedito Monteiro 
Data de nascim ento: 07/03/43 
Local: Roseira-SP
Filiação: Francisco M onteiro dos Santos França 

B enedita Costa M onteiro
José Ricardo da Silva 
D ata de nascim ento: 21/02/54 
Local: Roseira-SP
Filiação: Sebastião Brandão da Silva 

M aria de Sousa Silva
V aldir F erreira
Data de nascimento: 02/03/65
Local: Roseira-SP
Filiação: José Benedito Ferreira

Maria Juven tina  Carm o F erreira
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Agenor dos Santos 
D ata de nascimento: 29/09/51 
Local: G uaratinguetá-SP  
Filiação; Benedito Portes dos Santos Filho 

Lídia Luiz dos Santos 
Carlos Alves dos Santos 
D ata de nascim ento: 16/02/52 
Local: Roseira-SP 
Filiação: João Alves dos Santos

Maria José Cardoso dos Santos
Durval de Paula Santos 
Data de Nascimento: 28/01/44 
Local: Aparecida-SP 
Filiação: Gastão de Paula Santos

M aria José Caltabiano de Paula Santos 
João Luiz dos Santos Filho 
D ata de nascim ento: 21/12/40 
Local: Lorena-SP 
Filiação: João Luiz dos Santos

Juventina de Aquino Santos
José Custódio de M iranda 
D ata de nascim ento: 27/09/46 
Local: Passa Vinte-MG 
Filiação: Custódio Alves da Costa 

Maria José de M iranda
José F erreira Pinto
D ata de nascimento: 15/05/45
Local: Cunha-SP
Filiação: João F erreira Pinto

G eralda Quirino Ramos
Luís F erreira
D ata de nascim ento: 08/11/59 
Local: Roseira-SP 
Filiação: José Ferreira

Ana Cardoso F erreira
M arcos d e  O liv e ira  G alvão  
D ata  de nasc im en to : 28 /04 /64  
Local: G u a ra tin g u e tá -S P
Filiação: José Carlos Galvão de França Rangel

Isis de  O liv e ira  G alvão  de F ra n ç a  R angel
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(Tâmara íílunicipal dc 'Roseira

EMENDA * LEI OftC*MCA MUNICIPAL N» 01/96, DE 08/04/96

A Mssa da Camara Municipal da Roseira, no uso da euds 

atribuições, e nas termos 6o artigo 32 da Lei Orgânica Munici - 

pal, promulga o presente Emendo à Lei Orgânica:

Artlyo 1* - G artigo 19 da Lsi Orgânico Municipal, passa ter a 

seguinte redação:

"Artigo 19 - Os Membros ca Mesa serão eleitos para* 

um mandato de doÍ3 anos."

'rtigo 28 - Esta Emonda s Loi Orgânica revoga a Emenda nfi Dl/94, 

de 15/12/94.

Ruaflra, 03 de abril de 1996.

-1 ' becrat^jria-

Cláudio Lutz dcs Sentes 

- 2® Secretário-

Pub1içada ia Secrsteria Us Câmara em 08/04/96.
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E H l NCA % LEI QRGXm 1C4 MUNICIPAL 02/96, 3E 08/04/9Ó 

EMENTA; Altera s redaçao da artigo 6* da Lei Orgânica 

do Município.

A Meso da Câmara Municipal de Roseira, no uso ae suas 

atribuições», o nos tsruios co artigo 32 da Lei Drgânica Munici- 

psl, promulga o presente Emenda ã Lsi Orgânica:

Artigo 1* - u artigo 6* da Lsi Orgânica ao Município tís Rosei

ra, pessa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 6* - 0 Poder Legislativo 5 exercido pela Ca 

raan Municipal, composta de vereadores 

aleitas na forma da lei, sendo fixado' 

a seguinte proporção:

I - Ate 5Q.QQQ habitantes - 09 ve

readores

II - de 5U.Q01 â 65.000 hab. - 11 ve

readores

III - ds 65.001 à 80.000 heb. - 13 ve

readores

IV - de ÔC.0Q1 â 100.000 hab.- 15 ve

readores

§ 4 l - D  número de vereadores em cace legisla 

tura saro alterado automaticamente de 

acordo com a cl3posto neste artigo, ' 

conoidcrantíD o nS de habitantes estime 

do pelo or^ão oficial de recenseamento 

ata 31 de dezembro dc ano anterior da 

eleição.

Artigo 2* - 0a Parágrafos H ,  2® « 3» são mantidos inalterados 

por esta Emenda.

de 1996 

Mirande

Nslaon Aparecido Coelho Pereira 

- 1 r Sadretária-

Luiz dos Santos

-2* 5scretorio-

Publicadu na jecrataria tís Câmara em 08/04/96
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Câmara ílluniripal de Hoseira

LMEMOA l  LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA NP 03. DE 26/06/97.

A Camara Municipal ds Roseira, aprova a a Mese promulgo a 
seguinte emenda à Lei Orgânico do Município de Roseira, noa ter

mos do Artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Roseira.

ARTIGO 1 0 - 0  Conselho Municipal de Saúda, em caráter consistivo, 

com sua composição, organização a competência fixados em lei, te

rá a participação de representantes da comunidade, em especial ' 

úas Associações dos Moradores do Bairro, dos trabalhadores, das * 

entidades a prestadoras ca serviços da áraa d© saúde, além ao Po

der Publico Municipal, na elaboração e controle das políticas de 

saúde, bem como. na formulação, fiscalização e acompanhamento do ' 

sistema de saúde.

ARTIGO 2 0 - 0  fundo Municipal de Saúde, tem por objetivo criar ' 

condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao d£ 

senvolvimento das ações úa saúde, executados a coordenados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, com organização, atribuição e com

petência fixados em lei.

§ 10 - A cada 2 (dois) anos, peio menos, a Secretaria de 5aij 

de do Município Oe Roseira, organizará conferencia municipal da ' 

saúde.

J 20 - t a p e t a  à Secretaria de Saúda, conjuntamente com o Ea 

tado, estender b comunidade a obtenção de informações e esclarecei 

mentos de interesse da saúde individuel e coletiva, bem como aces 

so às ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

Roseira, 26 de junho de 1997.

AntoniC^e^aulo  
-20 S e c r e t á n a -

Santos

Publicada na Secretaria da Camara 

em 26/06/97.

%
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EMENDA À  LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, V  04. DE 08/04/90

A Câmara Municipal de Roseira, aprovou e a Mesa promulga a seguinte 

Emenda à Lei Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de 

Roseira

O inciso VII, do artigo 8o da Lei Orgânica Municipal, passara a ter a 

seguinte redação

"ARTIGO 8o - ....

VII -  fixar subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito. dos Secretários Municipais, do 

Presidente da Câmara e dos Vereadores, mediante Lei Municipal, obedecendo os 

critérios estabelecidos pela Constituição Federal "

"Fica extinta a redação do inciso XVUl do artigo 8o da Lei Orgânica

Municipal ”

Roseira. 08 de abril de 1999

to Coelho Pereira 

-Presidente-

-2° Secretario-

Publicada na Secretaria da C âmara em 08/04/99
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, V  05. DE 08/04/99

A Câmara Municipal de Roseira, aprovou c a Mesa promulga a seguinte 

Emenda à Lei Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de 

Roseira

A Subseção II, da Seção HL do Capitulo 1. do Titulo da Lei Orgânica 

Municipal, passara a ter a seguinte redaçào

Subseção II

DOS SUBSÍDIOS DO LEGISLATIVO

ARTIGO 1 0 - 0  mandato do vereador será remunerado sob forma de subsídios, na 

conformidade da lei prevista, no artigo 8o, inciso VII. desta lei

*Ficam extintas as redações dos paragrafos Io e 2o deste artigo

Roseira, 08 de abril de 1999.

Benedito Coelho Pereira

-Presidente-

P u b lic a d a  n a  S e c re ta r ia  d a  C â m a ra  c m  0 8 /0 4 /9 9
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EMENDA À LEI ORGÂNIC A Ml NICIPAL. V  06. DE 08/04/99

A Câmara Municipal de Roseira, aprovou e a Mesa promulga a seguinte 

Emenda ã Lei Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de

Roseira:

A Subseção IV. da Seção I. do Capitulo D. do Titulo II. da Lei Orgânica 

Municipal, passara a ter a seguinte redação

Subseção IV

DOS SUBSÍDIOS d o  e x e c u t i v o  e  d o s  s e c r e t á r i o s  m u n i c ip a i s

ARTIGO 59 -  Os subsídios do Prefeito. Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, 

serão fixados mediante Lei Municipal, aprovada pela Câmara Municipal, na forma no 

disposto do artigo 8o. inciso V IL desta Lei Orgânica, baseando-se no artigo 29 da 

Constituição Federal

“Ficam extintas as redações do Artigo 60 c de seu Paragrafo Único.”

Roseira. 08 de abril de 1999

Benedito Coelho Pereira

-Presidente-

-2o Secrctário-

P u b lic a d a  n a  S e c re ta r ia  d a  C â m a ra  e m  0 8 /0 4 /9 9
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL V  07. DE 24/08/2000

A Câmara Municipal de Roseira, aprovou c a Mesa promulga a seguinte Emenda 

a Lei Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de Roseira

ARTIGO Io - Fica acrescentado ao artigo 187. da Lei Orgânica do Município de Roseira.

Paragrafo Único, com a seguinte redação 

ARTIGO 187- ................

Paragrafo Único - Fica criado o Conselho Municipal de Educação, órgão normativo.

deliberativo, controlador e fiscal izador da política educacional, do Município, 

que sera regulamentada por I ei especifica

ARTIGO 2o -  Esta Emenda entra cm vigor na data de sua publicação

Roseira. 24 dc Agosto dc 2000.

—
Benedito Coelho Pereira 

-Presidente-

P u b lic a d a  n a  S e c re ta r ia  d a  C â m a ra  e m  2 4 /0 8 /2 0 0 0
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EMENDA A  LEI ORGÂNICA MUNICIPAL V  08, DE 24/08/2000

A Câmara Municipal de Roseira, aprovou e a Mesa promulga a seguinte Emenda

a Lei Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de Roseira

ARTIGO Io - O inciso VII. do artigo 8o da Lei Orgânica Municipal, passará a ter a seguinte 

redação:

‘'ARTIGOS0 - ...

VII - fixar . de uma para outra legislatura, o subsidio dos Vereadores, do Presidente da 

Câmara, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, fazendo-o 

até 30 (trinta) dias antes da eleição;"

ARTIGO 2o - Esta Emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário

Roseira. 24 de Agosto de 2000. 
\

íto Coelho Pereira

-Presidente-

-2o Secretário-

P u b liç a d a  n a  S e c re ta r ia  d a  C â m a ra  e m  2 4 /0 8 /2 0 0 0
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N" 09. DE 29/05/2003

A Câmara Municipal dc Roseira aprovou e a Mcsa promulga a seguinte Emenda á Lei 

Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de Roseira:

Artigo Io -  Fica extinto o inciso XXIV do artigo 63 da Lei Oigànica do Município de Roseira

Artigo 2o - Esta Emenda a Lei Orgânica do Município de Roseira, entrará em vigor na data dc 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Roseira. 29 de maio de 2003.

Vereador Célio Francisco de Oliveira 

Presidente

Vereador Farm Anderson Timóteo Leite

Io Secretário

Publicada na Secretaria da Câmara em 29/05/2003
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N” 10, DE 29/05/2003

A Câmara Municipal de Roseira aprovou e a Mesa promulga a seguinte Emenda à Lei 

Orgânica do Município dc Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de Roseira:

Artigo Io - Fica acrescentado no artigo 8° da Lei Orgânica do Município de Roseira, o inciso 

XVIII, que terá a seguinte redação 

Artigo 8o - ........ ........

XVIII -  dar denominação a prédios municipais, vias e logradouros públicos, após o Projeto dc 

Lei aprovado pela Câmara, autorizando a denominação

Artigo 2o - Esta Emenda a Lei Orgânica do Município de Roseira, entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Roseira, 29 de maio de 2003.

Vereador Célio Francisco de Oliveira 

Presidente

Io Secretário

£
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C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  R o s e i r a

EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N" 11. DE 11/09/2006
‘•Suprime o voto secreto nas deliberações da Câmara Municipal de Roseira, conforme 
preceitua."

A Câmara Municipal dc Roseira. 3provou e a Mesa promulga a seguinte Emenda 

à Lei Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da l.OM de Roseira: 

Artigo T - O § 2° do artigo 6° da Lei Orgânica do Município dc Roseira terá a

Artigo 2o - Esta Emenda a l.ci Orgânica do Município dc Roseira, entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

seguinte redação: 

“Artigo 6o- ........

§ 1°----......... .............. ....
§ 2C - O voto será sempre público nas deliberações da Câmara "

Roseira. 11 dc setembro dc 2006.

ereador Arlfonio AÍtamir Vieira do Prado 

Presidente

Vice-Presidente

2o Secretário

Publicada na secretaria da Câmara Municipal cm 11 de setembro de 2006.

dna Kázumt Yaegashi 
Oficial Legislativo
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N" 12. DE 26/04/2007

C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  R o s e i r a

A Câmara Municipal dc Roseira, aprovou c a Mcsa promulga a seguinte Emenda à Lei 

Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM dc Roseira:

Artigo P  - O  artigo 204 da Lei Orgânica do Município de Roseira terá a seguinte redação:

“Artigo 204 -  O  Município comemorará, anualmente como feriados municipais, 

o 21 de março, aniversário dc emancipação político administrativa; o 26 de julho. 

Dia da Padroeira Sanf Ana c o 20 de novembro. Dia da Consciência Negra, além 

daqueles já estabelecidos por legislação federal."

Artigo 2o - Esta Emenda a Lei Orgânica do Município de Roseira, entrará em vigor na data 

dc sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Roseira. 26 dc abril de 2007.

Presidente da Câmara

Vereador Almir Neves Ramos 

Vice-Prcsidente

Publicada na secretaria da Câmara Municipal cm 26 de abril de 2007.

Oficial Legislativo
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C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  R o s e i r a

EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N* 13, DE 09/11/2007

A Câmara Municipal de Roseira, aprovou c a Mesa promulga a seguinte Emenda à Lei 

Orgânica do Município dc Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de Roseira:

Artigo Io-  O § 3o do artigo 104 da Lei Orgânica do Município dc Roseira lera a  seguinte 

redação:

Artigo 2o -

Artigo 3o - 

.Artigo 4o -

** § 3o - A lei assegurará aos servidores da administração direta, autarquias e 

fundações públicas, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais 

ou assemelhados do mesmo Poder, ressalvadas as vantages dc caráter individual c 

as relativas à natureza ou ao local de trabalho."

l- ica revogado o § 2o do artigo 104 da Lei Orgânica do Município dc Roseira.

Esta Emenda a Lei Orgânica do Município de Roseira, entrará cm vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

R o sc i^  09 de novembro de 2007.

V e rk d o í fêspedrto Òuarte Rodrigues 

Presidente da Câmara

Vereador Almir Neves Ramos

Vice-Presidcnte

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 09 de novembro de 2007.

s w
Vna Paula Reis Galvho de Franca 

Escriturúria
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N° 15. DE 10 DE ABRIL DF. 2012

A Câmara Municipal de Roseira, aprovou e a Mesa promulga a seguinte Emenda á Lei 

Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de Roseira:

Art. Io O artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Roseira passa a vigorar acrescido 

dos seguintes parágrafos:

“§ Io. R vedada a nomeação e o exercício das funções constantes do caput deste artigo, 

por pessoas que incidam nos casos de inelegibilidade, nos lermos da legislação federal.

§ 2°. Os Secretários Municipais e o Procurador Jurídico deverão comprovar que estão 

em condições de exercício do cargo, nos termos do § Io. por ocasião da nomeação, bem como 

ratificar esta condição, anualmente, até 31 de janeiro.”

Art. 2C O artigo 101 da Lei Orgânica do Município de Roseira passa a vigorar acrescido 

dos seguintes parágrafos:

**$ 3°. Para fins de preservação da probidade pública c moralidade administrativa, é 

vedada a admissão e nomeação, para cargo, função ou emprego público, de pessoas que 

incidam nas hipóteses de inelegibilidade, previstas na legislação federal.

§ 4°. Os servidores ocupantes de cargos em comissão e os empregados públicos deverão 

comprovar, por ocasião da nomeação ou admissão, que estão em condições de exercício do 

cargo, função ou emprego público, nos termos do §3°, bem como ratificar esta condição, 

anualmente, até 3 1 de janeiro.

§ 5°. No caso de servidores efetivos, a comprovação das condições de exercício do 

cargo e função pública, a que se refere o $3°, scrã feita no momento da posse.”



Rua Dom Epaminondas, n° 08 -  Centro -  Tel.: (Oxx) 12.3646-1205 
CEP 12.580-000 -  ROSEIRA -  Estado de Sào Paulo

Art. 3o As disposições constantes desta Emenda à Lei Orgânica aplicam-se aos 

Secretários. Diretores, servidores ocupantes dc cargo cm comissão e empregados públicos, em 

exercício na dala de sua publicação, que deverão comprovar que nào incidem nos casos de 

inelegibilidade, no prazo de 90 (noventa) dias contados da entrada em vigor desta emenda.

C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  R o s e i r a

Art. 4o Esta Emenda á Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação.

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 10 de abril de 2012.

Edna Kaztfmi Yaegashi
Oficial Legislativo
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N" 16. DE 25 DE SETEMBRO DE 2012

Acrescenta parágrafo ao artigo 2" da Lei Orgânica do 
Município de Roseira.

A Câmara Municipal de Roseira, aprovou c a Mesa promulga a seguinte Emenda à Lei 

Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de Roseira:

C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  R o s e i r a

An. Io O anigo 2o da Lei Orgânica do Município dc Roseira passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo:

"Parágrafo Único. O Município de Roseira terá como cores oficiais o Verde, o Amarelo 
e o Vermelho.*'

An. 2° Esta Emenda ã Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação.

Vereador

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 25 de setembro de 2012.

f *  .
Edna^K.azumi Yaegashi 

Oficial Legislativo



C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  R o s e i r a
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N** 17, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

•'Altera a redação do § 1“ do artigo 74 da Lei Orgânica do Município de Roseira”

A Câmara Municipal de Roseira, aprovou e u Mesa promulga a seguinte Emenda à Lei 

Orgânica do Município de Roseira, nos termos do artigo 32 da LOM de Roseira:

Art. Io O  § l" do artigo 74 da Lei Orgânica do Município de Roseira passa a vigorar 

com a seguinte redação:

*•§1° Sem prejuízo da publicação por órgão oficial ou jornal de circulação no Município, 

devem os atos internos e externos serem publicados em Quadro de Avisos e Mural Eletrónico 

nos sites do Executivo e do Legislativo, respectivamente. no prazo de 20 (vinte) dias. 

Transformando cm arquivo específico após 30 dias de sua publicação.”

Art. 2" Esta Emenda à Lei Orgânica do Município dc Roseira entrará em vigor na data 

de sua publicação.

Roseira, 14 de dezembro de 2016.

Vereadt .. ........ ......... ......

Vicc-Presidente

2o Secretário

Publ secretaria da Câmara Municipal em 14 de dezembro de 2016.

Edna Kazumi Yacgashi 
Oficial Legislativo


