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Apresentagio

JA no inlcio do s6culo XXl, grandes alterag6es ocorreram nas disposig6es

constitucionais atrav6s de diversas emendas. Entendo que a emenda constitucional

19/98 tenha sido a de maior repercussdo, por6m, diversas leis, descobertas

biologicas e tecnol6gicas alteraram os fatos sociais e juridicos. Recentemente

(2001) o Estatuto da Cidade revolucionou o conceito de cidade, solo, paisagem

urbana, fungio social da propriedade etc. O campo na biotecnologia avangou tanto

que hoje n6o hd que se falar somente em discriminagSo racial e social, mas tamb6m

em discriminag6o gen6tica. O combate ao analfabetismo digital 6 outra necessidade

real que temos de combater, nos adequando d realidade, para acompanharmos a

evolugdo de nossas fung6es como parlamentares.

A titulo de exemplo podemos citar a instituigSo da avaliagio periodica de

desempenho ao servidor p0blico como condigSo para aquisigSo da estabilidade, a

possibilidade de cobranga de prego p0blico pela utilizagSo do uso do solo e do

espago a6reo, o direito de perempgeo, plano diretor, paisagem urbana, acumulo de

cargos e vencimentos, IPTU progressivo, edificagio compulsoria, estudo de impacto

de vizinhanga, Direitos humanos, seqUestro de carbono etc. Enfim, as alteragoes,

s6o diversas: sociais, juridicas, tecnol6gicas, biol6gicas e tribut6rias, portanto, nio
h6 como deixar o municipio d margem de tudo isso. Nas pdginas seguintes estamos

apresentando um projeto para que o municlpio possa conhecer e adentrar o seleto

grupo daqueles que estd d frente nas inovag6es. Com certeza o presente projeto e

um meio apto e 6gil para o legislador provocar tais mudangas. Ndo h6 duvida que o
respons6vel pelo inicio de tdo profundas e marcantes mudangas estard cravando

seu nome na hist6ria.

Ubirajara Cardoso Vieira
Assessor Legislativo



NOSSA HISTORIA

Com a chegada de imigrantes portugueses nessa regiio, no s6culo Xvlll, a procura

de ouro, o Arraial de 56o Luiz foi edificado no topo da Serra, pelas mSos dos

escravos, cerca de quarenta mil, trazidos por esses desbravadores. Em 1734, o

Arraiaf foi fundado por Ant6nio Ferraz de Araujo. Quando, em 1770, o ouro do lugar

j6 nio atendia mais a demanda, os moradores desceram a serra, vindo formar um

novo Arraial chamado de Natividade, nome dado gragas i devogio dos moradores

por Nossa Senhora de Natividade. Obras arquitet6nicas foram edificadas, como a
lgreja de Nossa Senhora de Natividade, lgreja de 56o Benedito, lgreja de Nossa

Senhora do Ros6rio dos Pretos (lgreja de Pedra) e diversas residOncias, feitas de

blocos de barro e pedras, que hoje comp6em o Centro Historico de Natividade. E em

26 de agosto de 1833 foi concedido o titulo de vila. Rodeada por belas serras,

composta por deslumbrantes obras arquitet6nicas, banhada pelo Rio Manoel Alves e
por diversas piscinas naturais encontradas em pontos variados das serras,

Natividade passa a ser cidade em 01 de junho de 18g1.

Tendo como maior riqueza, o povo, com muita simplicidade, donos de uma culin6ria

unica, que contam suas historias, causos e lendas nas portas das casas, grandes

artesios que produzem reliquias em ouro e prata, os nativitanos est6o sempre
prontos para receber todas as pessoas que se interessa em conhecer a mais antiga
e bela Cidade do Estado do Tocantins.



A CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - ESTADO DO TOCANTINS, POT N6S

Vereadores, representantes do povo, invocando a protegSo de Deus e em nome da

comunidade nativitana, reunidos em Assembl6ia Constituinte para, nos termos do

arl. 29 da ConstituigSo Federal, c/c com o art. 62 da Constituig6o do Estado do

Tocantins, possam organizar e fortalecer uma sociedade livre, pluralista, solid6ria,

fraterna, igualit6ria e justa, apresenta a revis6o, atualizagdo e promulgagio da nova

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE NATIVIDADE.
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ESTADO DO TOCANTINS
LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE NATIVIDADE

T|TULO I

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 10 - NATIVIDADE - ESTADO DO TOCANTINS, pessoa juridica de direito
p0blico interno, dotado de autonomia politica, legislativa, administrativa e financeira,
reger-se-6 por esta Lei Orgdnica e demais leis e normas que adotar, respeitados os
principios estabelecidos na Constituig6o Federal e Estadual, e tem como
fundamentos:

| - a plena cidadania e dignidade da pessoa humana;

ll - a democracia como valor universal:

lll - a soberania nacional;

lV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo politico;

Vl - a consciOncia do espago urbano como meio de agregagio de esforgos,
pensamentos e ideais, na busca ininterrupta de conviv€nciJ numina como foima
permanente de crescimento, progresso e desenvolvimento, com justiga social.

Par6grafo 0nico - Todo o poder emana dos municipes que o exercem por meio
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei OrgAnica.

Art' 20 - Constittrem objetivos fundamentais do Municfpio de Natividade aos que
alude o artigo 3o da constituigio Federal, assim como a Estadual.

| - construir uma sociedade livre, justa e soliddria;

ll - garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional;

lll - erradicar a pobreza, a marginalizagSo e reduzir as desigualdades sociais;

lV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem , raga, sexo, cor,idade e quaisquer outras formas de discriminagdo. 
-

TITULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPITULO I
DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E SOCIAIS.

Art' 30 - A todos os municipes, nos termos da Constituigio Federal, Estadual edesta-Lei orgdnica, sem. distingSo de qualqu"r n"trr"ra, 6 assegrr"oo o direito drvida, d liberdade, dr iguardade, d seguranga, nos seguintes termos:
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| - homens e mulheres sio iguais em direitos e obrigagOes;

ll - e plena a liberdade de reuniOes para fins licitos;

lll - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, t6m
legitimidade para representar seus filiados perante qualquer 6196o ou repartigdo
municipal;

lV - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais
da categoria, em quest6es administrativas;

V - o Municipio prornoverd, na forma da lei, a defesa do consumidor,

Vl - todos t6m direito a receber dos 6rgios priblicos municipais informag6es de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de
responsabilidade, no prazo de at6 quinze dias.

Vll - O acesso de religiosos de qualquer confissSo e previamente identificados,
ds dependGncias internas dos estabelecimentos civis e militares de internagio
coletiva, para a prestagdo da assistdncia assegurada pelo artigo 50, inciso Vll, da
Constituigio Federal, dar-se-6 mediante solicitagSo do pr6prio interno ou de seus
familiares, estando condicionada dr pr6via autorizagio do m6dico respons5vel, o
acesso ds unidades e centros de tratamento intensivo.

ParSgrafo 0nico - Ningu6m serd discriminado ou prejudicado em razio de
crescimento, idade, etnia, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religido,
convic96es politicas ou filosoficas, orientagio sexual, defici6ncia fisica, imunologica,
sensorial ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou
condigdo, observada a Constituigio Federal.

Art. 4" - S5o direitos sociais a educagdo, a sa0de, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurangd, a previdBncia social, a protegSo d maternidade, d infAncia e d
adolesc6ncia, a assistdncia aos desamparados, na forma desta Lei OrgAnica.

Art. 50 - E assegurada a participagdo dos empregados nos colegiados dos
orgios p0blicos municipais, em que seus interesses profissionais seiamlnjetos de
discussSo e deliberagSo.

CAP|TULO II
DA SOBERANIA POPULAR

Art. 60 - A soberania popular serd exercida no Municipio pelo sufrdgio universal
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da bonstituigao
Federale legislagdo complementar e ainda mediante:

| - plebiscito;

ll - referendo:



lll - iniciativa popular de projetos de interesse especifico do Municlpio, da
cidade ou de bairros, assegurada atrav6s da manifestagdo de, pelo menos, cinco por
cento do eleitorado;

lV - cooperagdo das associag6es e entidades representativas no planejamento
municipal, nos termos da lei;

V - exame e apreciagSo, por parte do contribuinte, das contas anuais do Municipio,
na forma prevista na Gonstituigio do Estado e nesta Lei org6nica.

rirulo rrr
DA ORGANTZA9AO DO MUNtCiPtO

CAPITULO III
DA ORGANTZA9AO POLIT|CO-ADMINISTRATIVA

Art. 70 - A autonomia do Municipio de Natividade 6 assegurada:

| - pela eleigdo direta de Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores;

ll - pela administragSo propria dos assuntos de seu interesse, especialmente no
que se refira:

a) i decretagdo e arrecadagdo dos tributos de sua compet€ncia, respeitados os
limites da Constituigio Federal e Estadual;

b) a aplicagdo de suas rendas, sem prejuizo da obrigagdo de prestar contas e
publicar balancetes nos prazos e na forma desta Lei Orgdnica atendida as normas
do art. 37, da Constituigio Federal;

c) d organizaglo dos servigos ptiblicos locais.

Art. 80 - 56o simbolos do Municipio a Bandeira Municipal, o Brasio, o Hino do
Municipio e outros estabelecidos em lei que assegurem a representagdo da cultura,
da tradigSo e da hist6ria de seu povo.

S 1' - Constituem bens do Municipio, todas as coisas m6veis, im6veis, direitos
e ag6es que a qualquer titulo lhe pertengam.

S 2' - A sede do Municlpio da lhe o nome e tamb6m a categoria de cidade.

Art. 9o - Os limites do Territ6rio do Municipio s6 poderdo ser alterados na forma
da Constituigio Federal e Lei Complementar Estadual n". 009/1995, para fins
administrativos, em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos
por lei complementar municipal.

Par6grafo Unico - Na forma do disposto no Artigo 67 da Constituig6o
Estadual clc a Lei Estadual no. 009/95, a criag6o, organizagao e supressio de
distritos competem ao Municipio.
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CAPITULO IV
DA COMPETENCN PRVATIVA

Art. 10 - Compete ao Municipio de Natividade, prover a tudo quanto diga
respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua populagdo, cabendo-lhl,
privativamente, dentre outras, as seguintes atribuig6es:

| - dispor sobre assuntos de interesse local;

ll - elaborar o Plano Plurianual, as Diretrizes Orgament6rias e os Orgamentos
Anuais respeitados o disposto no artigo 165 da Constituigio Federal, Constituigao
Estadual e na legislagdo complementar;

lll - instituir e arrecadar os tributos de sua competdncia, e fixar e cobrar
pregos;

lV - arrecadar e aplicar, na forma da lei, as rendas que lhe pertencerem;

V - organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessio ou
permissio, sempre atrav6s de licitag6o, os seus servigos ptiblicos;

Vl - dispor sobre a administragdo, utilizagdo e alienagSo de seus bens;

Vll - adquirir bens, inclusive por meio de desapropriagdo por necessidade ou
por utilidade p0blica, ou por interesse social, nos termos da legislagio federal;

Vlll - elaborar, observadas as normas da Constituigdo do Estado e as da
legislagSo complementar, o Plano Diretor do Municipio;

lX - promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupagdo do solo urbano;

X - promover a protegio do patrim6nio hist6rico-cultural do Municipio,
observadas a legislagdo e a ag6o fiscalizadora federal e estadual;

Xl - estabelecer as servid6es necessdrias aos servigos de sua competdncia;

Xll - dispor sobre os servigos funer6rios e de cemit6rios, al6m de administrar
aqueles que forem p0blicos, e fiscalizar os pertencentes a entidades privadas;

Xlll - prover de instalag6es adequadas a camara Municipal;

XIV - estabelecer normas de edificagSo, de loteamento, de arruamento e de
zoneamento urbano, bem como as limitag6es urbanisticas e de uso convenientes d
ordenag6o territorial do Municipio;

XV - prover e disciplinar o transporte coletivo, transporte por taxistas e
transporte por moto-taxi, ainda que operado atrav6s de concessdo ou permissao,
fixando-lhe o itinerdrio, os pontos de parada e as respectivas tarifas;

XVI - prover e disciplinar sobre o transporte individual de passageiros,
fixando-lhe os locais de estacionamento e as tarifas respectivas;

l0



XVll - fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veiculos, os limites das
zonas de sil€ncio, de transito e de tr6fego em condigdes especiais;

XV|ll - disciplinar os servigos de carga e descarga, fixando a tonelagem
m5xima permitida a veiculos que circulem em vias p0blicas municipais;

XIX - sinalizar as vias priblicas urbanas e as estradas municipais,
regulamentando e fiscalizando a sua utilizagSo; promover a observdncia das regras
de transito; aplicar as respectivas multas, regulando a sua arrecadag6o;

XX - prover os servigos de limpeza das vias e dos logradouros pfblicos,
remogSo e destino de lixo domiciliar e de outros residuos de qualquer natureza;

XXI - ordenar as atividades urbanas, fixar condig6es e hor6rios e conceder
licenga ou autorizagio para abertura e funcionamento de estabelecimentos
comerciais, industriais, prestacionais e similares, respeitada a legislagao do trabalho
e sobre eles exercer inspegio e cassar a licenga;

XXll - regulamentar, autorizar e fiscalizar a afixagSo de cartazes e an0ncios,
bem como a utilizagSo de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos
locais sujeitos ao poder de policia do Municipio;

Xxlll - dispor sobre deposito e destino de animais e mercadorias apreendidas
em decorr6ncia de transgressdo da legislagio municipal;

XXIV - dispor sobre registro, vacinagSo e captura de animais, com a finalidade
precipua da erradicagSo da raiva e demais zoonoses;

XXV - criar, extinguir e prover cargos, empregos e fung6es p0blicas, fixar-lhes
a remuneragSo, respeitado o disposto no art. 37, da Gonstituigio Federal, e
instituir o regime juridico 0nico e os planos de carreira de seus servidores;

XXVI - constituir a guarda municipal, destinada A protegSo das instalagoes, dos
bens e servigos municipais, conforme dispuser a lei;

XXVII - promover e incentivar o turismo local, como fator de desenvolvimento
econ6mico e social;

XXV|ll - Sempre que necessdrio promover licitag6es dos servigos p0blicos de
concess6es e permissSo;

XXIV - Adequar o territ6rio do Municlpio e controlar o uso, o parcelamento e a
ocupagdo do solo;

XXV - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor hist6rico,
artistico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais not6veis e os sltios
arqueol6gicos, impedindo a evas6o, a destruigdo e a descaracterizagilo dos
mesmos;

XXVI - mediante a aprovagdo da Cdmara Municipal por solicitagio do
Executivo, participar de consorcios, cooperativas ou associagOes;

ll



XXVII - celebrar convCnios, acordos e similares;

XXVlll - os convdnios podem almejar a realizagdo de obras ou a exploragao
de servigos, permitida a participagSo de entidades intermunicipais para a realizag1o
de obras, atividades ou servigos de interrese comum;

XXIX - delegar ou receber delegagSo de compet€ncia do Estado, mediante
conv6nio, para prestagao de servigos de natureza concorrente;

xxx - suplementar a legislagdo federal e estaduar, no que couber;

XXXI - prover sobre a limpeza das vias e logradouros priblicos, remogdo e
destino do lixo domiciliar, hospitalar, e outros residuos de qualquer natureza;

XXXII - prestar assistOncia nas emerg€ncias m6dica hospitalares de pronto
socorro, por seus pr6prios servigos ou mediante convdnios com instituigio
especializada;

CAPITULO V
DA COMPETENCN COMUM

Art.11 - Ao Municipio de Natividade, em comum com a Uni6o e com o Estado
de Tocantins, compete:

| - zelar pela guarda da ConstituigSo Federal e Estadual, da Lei Organica, das
leis e as instituig6es democrdticas e conservar o patrim6nio p0blico;

ll - cuidar da sa0de e assistdncia p0blicas, da projegio e garantia das pessoas
portadoras de defici€ncia;

a) - Garantir is pessoas portadoras de deficidncia o percentual de S% (cinco
por cento) das unidades dos conjuntos habitacionais que vierem a ser construidos
pelo Municipio, efetuando-se as devidas adaptag6es, se necessdrias.

lll - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor hist6rico.
artistico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais notdveis;

lV - impedir a evas6o, a destruigSo e a descaracterizagdo de obras de arte e
de outros bens de valor hist6rico, artistico e cultural;

V - proporcionar os meios de acesso i cultura, i educagSo e d ci6ncia;

- Vl - proteger o meio ambiente e combater a poluigio em qualquer de suas
formas;

Vll - preseryar as 6reas ecol6gicas, a fauna e a flora do Municipio;

Vlll - fomentar a produgSo agropecudria e organizar o abastecimento
alimentar;
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lX - promover programas de construgSo de moradias, procurando obter a
melhoria das condig6es habitacionais e de saneamento b6sico:

X - promover o combate a todas as formas de manifestagao do racismo.

CAPITULO VI
DAS VEDA96ES

Art. 12 - E vedado ao Municipio de Natividade:

S 1' - usar ou consentir que se use qualquer dos bens ou servigos municipais
ou pertencentes i administragSo indireta ou fundacional sob seu controle, para fins
estranhos d administragio;

S 2' - doar bens im6veis de seu patrim6nio ou constituir sobre eles 6nus real,
ou conceder iseng6es fiscais ou remiss6es de dividas fora dos casos de manifesto
interesse p0blico, com expressa autorizagilo da Cdmara Municipal, sob pena de
nulidade do ato.

S 3' - subvencionar, de qualquer forma, atividades estranhas aos fins da
adm inistragSo ou propaganda pol itico-partid6ria ;

| - estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencion6-los, embaragar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relag6es de
dependEncia ou alianga, salvo quando na forma da lei, a colaboragao for de
interrese p0blico;

ll - recusar f6 aos documentos p0blicos;

lll criar disting6es entre brasileiros ou preferEncias entre os demais
membros da Rep0blica Federativa do Brasil;

lV - exigir ou aumentar tributos sem lei que os determine;

V - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontre em
situagdo equivalente, proibida qualquer distingio em razdo de ocupagdo profissional
ou fungSo por ela exercida, independentemente da denominaga6 jurldica, dos
rendimentos, titulos ou direitos;

Vl - cobrar tributos;

a) - em relag6o fatos geradores ocorridos antes do inicio vigdncia da lei que
os houver instituido ou aumentado;

b) - no mesmo exerclcio em que haja sido publicada a lei que os institui ou
aumentou;

Vll - utilizar tributo, com efeito, de confisco;

Vlll - estabelecer limitag6es ao tr6fego de pessoas ou bens por meio de
tributos intermunicipais;
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lX - instituir imposto sobre:

a) - patrim6nio, renda ou servigos da Unido, dos estados, do Distrito Federal
e de outros municipios, suas autarquias e fundag6es mantidas pelo poder p0blico;

b) - tempo de qualquer culto;

c) - patrimOnio, renda ou servigos dos partidos politicos, incluidas as suas
fundag6es, entidades sindicais dos trabalhadores, instituig6es de educagio e de
assist6ncia social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) - livros, jornais, peri6dicos e o papel destinado d sua impressio.

Par5grafo 0nico - qualquer anistia ou remissdo que envolva mat6ria tributaria,
s6 poder6 ser con@dida atrav6s de lei especifica municipal.

CAPITULO III
DA ADMINISTRA9AO MUNIC|PAL

sEgAo I

DtsPostgoes ceRnrs

Art.13 - A administragSo p0blica direta, indireta e fundacional do Municipio
obedecerdo aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
transpardncia e participagSo popular, bem como aos demais principios constantes
no art. 37, da Constituigio Federal.

Par6grafo fnico - Os atos de improbidade administrativa importam suspensio
dos direitos politicos, perda de fungio p0blica, indisponibilidade dos bens e
ressarcimento ao erdrio, na forma e na gradagdo estabelecida em lei, sem prejuizo
da agSo penal cabivel.

Att. 14 - A publicidade dos atos, programas, obras, servigos e campanhas da
administragio p0blica direta ou indireta, fundag6es e 6rg5os controlados pelo Poder
Ptiblico, ainda que custeadas por entidades privadas, dever6 ser educativa,
informativa, ou de orientagio social, e ser6 realizada de forma a ndo abusar da
confianga do cidad6o; ndo explorar sua falta de experiEncia ou de conhecimento e
n6o se beneficiar de sua credibilidade.

Pardgrafo 0nico - E vedada a utilizagSo de nomes, simbolos, sons e imagens
que caracterizem promogSo pessoal de autoridades ou servidores pOblicos, bem
como qualquer tipo de propaganda eleitoral.

Art.15 - Aplicam-se aos servidores p(blicos municipais as normas do artigo
201, incisos l, ll e lll, da Gonstituigio Federal.

Par6grafo rinico - O Municfpio de Natividade dotar6, em seu orgamento, recurso
para complementar o plano de previd6ncia e assist6ncia social dos funcion6rios
p0blicos municipais.
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Art.16 - Os cargos em comissio de diregdo e as fung6es de confianga serSo
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira t6cnica
ou profissional, nos casos e condig6es previstos em lei.

Att.17 - Para promover a distribuigdo dinAmica, racional e eficiente dos servigos
p0blicos que lhe sio afetos, o Municipio organizar-se-6 em administrag6es regionais
de forma a atender, em car6ter essencial, os setores e bairros perif6ricos.

Par5grafo 0nico - As administrag6es regionais, na forma desta Lei Org6nica,
ter6o suas atribuig6es e 6reas de atuagdo definidas em lei propria.

Art. 18 - A Administragio P0blica direta, indireta e fundacional 6 vedada a
contratag6o de empresas que produzam pr6ticas discriminat6rias de sexo na
contratag6o de m6o-de-obra e ndo cumpram a legislagdo especifica sobre creches
nos locais de trabalho.

Art.19 - Os cargos ptiblicos ser6o criados por lei que lhes fixarl a denominagSo,
o padr6o de vencimento e as condig6es de provimento e autorizados pela CAmara
Municipal.

Par6grafo tnico - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor est6vel ficard em disponibilidade remunerada, at6 seu adequado
aproveitamento em outro cargo.

Art. 20 - Os cargos p0blicos sdo acessiveis a todos os brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei.

S 'to - A investidura em cargo p0blico depender6 de aprovagao pr6via, em
concurso ptiblico de provas ou de provas e tftulo, salvo os casos previstos em lei.

S 20 - Prescindir6 de concurso a nomeagSo para cargos em comissio,
declarados em lei de livre nomeagSo e exoneragdo.

S 3o - A lei reservar6 percentual dos cargos e empregos p0blicos para as
pessoas portadoras de deficidncia e definir6 os crit6rios de sua admissSo.

S 4o - E vedada, em qualquer hip6tese, a efetivagio de servidor sem concurso
ptiblico.

Att. 21 - A Guarda Municipal de Novo Jardim, com atribuigoes inerentes d
protegdo dos bens, instalag6es e servigos municipais, ser6 instituida conforme
dispuser a lei.

Par6grafo 0nico - E vedada a instituig6o de mecanismos que impegam a
admissSo e ascens5o da mulher na Guarda Municipal, por quaisquer motivos,
inclusive o estado civil ou gestacional.

Atl. 22 - Em empresas de economia mista o Municipio deterd sempre, no
minimo, cinqUenta e um por cento das ag6es.



CAPITULO IV
oRcANtzAQAO DA ADM|N|STRA9AO MUNtCtpAL

sEgAo I

Dos oRGAos AUXILIARES

Art. 23 - A lei assegurar6 a criagSo de conselhos municipais, com objetivos
especlficos e determinados, integrados paritariamente por representantes dos
Poderes Executivo, representantes da sociedade civil, usu6rios e contribuintes.

S 1o - Ser6o criados, mediante lei e em cardter prioritdrio, os Conselhos de
EducagSo, de Sa0de, de Defesa dos Deficientes, de Transporte, de Habitagao e de
Meio Ambiente.

$ 2o - A convocagSo do Conselho Municipal serd feita pelo seu presidente ou
por um tergo de seus membros.

S 3" - Lei especial regular6 a organizagSo e o funcionamento da Procuradoria
Geral do Municipio, sua 6rea de competOncia, suas atribuig6es e seu quadro de
pessoal, atendido o disposto no art. 135, da Constituigio Federal.

sEgAo vl
DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

\ft. 24 - A Assessoria do Municipio, vinculada ao Poder Executivo, 6 que
representa o municipio, judicial e extrajudicialmente, atribuindo-lhe as atividades de
consultoria e assessoramento ao Poder Executivo, sendo-lhe privativa a execugao
da divida ativa de natureza tributaria e a organizaglo e administragSo do patrimonio
imobili6rio municipal.

Par5grafo rinico - A nomeagdo para o cargo de Assessor Juridico do
Municipio serd de livre escolha do Prefeito, dentre cidaddos maiores de 30 (trinta)
anos, de reputagSo ilibada e notdvel saber juridico.

sEgAo tl
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Art. 25 - O Municipio instituird regime juridico 0nico e plano de carreira para os
servidores da administragSo publica direta, autdrquica e fundacional, atrav6s de lei
que dispord sobre direitos, deveres e regime disciplinar assegurado os direitos
adquiridos.

Art. 26 - Fica assegurada aos servidores da administragSo direta isonomia de
vencimentos para cargos de atribuigOes iguais ou assemelhados do mesmo Poder,
ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo ressalvado as vantagens de
carSter individual e as relativas d natureza ou ao local de trabalho.

Art. 27 - O servidor municipal e responsiivel civil, criminal e
administrativamente pelos atos que praticar no exercicio de cargo ou fung6o, ou a
pretexto de exerc€-la.
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Art. 28 - S5o direitos dos servidores p0blicos do Municipio, no que couber, o
disposto no $ 20 do art. 39, da Constituig6o Federal, al6m de outros que visem d
melhoria de sua condigSo social, assegurando-lhes:

I - sal6rio famflia para seus dependentes, nos termos da lei;

ll - licenga paternidade de acordo com a Constituig6o Federal;

lll - gozo de f6rias anuais remuneradas com pelo menos um tergo a mais do
que a remuneragSo normal do m6s;

lV - opgSo pelo turno 0nico de trabalho de seis horas ininterruptas;

V - proibigSo de diferenga de remuneragio, de exercicio de fung6es e de
crit6rios de admissdo por motivos 6tnicos, religiosos, ideol6gicos, de sexo, idade,
cor, estado civil ou deficidncia fisica;

Vl - corregSo dos salSrios e demais vencimentos em percentual e
periodicidade definidos em lei;

Vll - adicional de remuneragSo para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma definida pela legislagdo federal;

Vlll - garantia d gestante de mudanga de fung6o, sem prejuizo de sal6rios e
promog6es, dentro de quarenta e oito horas, apos a comprovagSo da gravidez, caso
sua atividade seja prejudicial, segundo laudo m6dico;

lX - redugSo em uma hora da jornada de trabalho dos servidores pfblicos
municipais, desde que sejam os pais, e na falta destes, os parentes de 1o grau,
responsdveis por portadores de defici6ncia fisica, mental ou sensorial, sem redugio
da respectiva remuneragSo.

Art. 29 - Ao servidor p0blico municipal 6 assegurado o recebimento de
adicional por tempo de servigo, sempre concedido por qUinqu6nio, incorpor6vel para
efeito de c6lculo de proventos ou pens6es.

Art. 30 - Nenhum servidor poderi ser diretor ou integrar conselho de empresa
fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Municipio sob
pena de demissSo do servigo ptiblico.

Art. 31 - E obrigat6ria a quitagdo da folha de pagamento de pessoal ativo e
inativo da administragio direta, autdrquica e fundacional do Municfpio, at6 o dia 10
do m6s subseqUente ao vencido, sob pena de se proceder d atualizagdo monetdria.

S 1o - Para atualizagdo da remuneragdo em atraso serSo usados os indices
oficiais de corregdo da moeda.

S 2o - Ap6s o d6cimo quinto dia do mds de dezembro, o Municipio nio
poder6 saldar compromisso com terceiros antes de pagar o 13o salirio ao
funcionalismo.
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S 3o - A importincia apurada, na forma do pardgrafo primeiro, ser6 paga
juntamente com a remuneragio do m6s subseqUente.

Arl. 32 - E vedada a dispensa do empregado da administragSo direta e
indireta enquanto durar litigio trabalhista em que este e o Municipio forem partes,
salvo se cometer falta grave, nos termos da lei.

Art. 33 - Lei especial regulard a organizaglo e o funcionamento da fiscalizagSo
urbana e tribut5ria do Municipio, sua 6rea de competOncia, suas atribuig6es e seu
quadro de pessoal, atendido o disposto no art. 37, da Constituigio Federal.

Art. 34 - Os cargos vagos de Assistente T6cnico da Fiscalizagio Urbana ser6o
providos por pessoal de nivel superior, na forma do disposto no artigo 37, inciso ll,
da Constituigio Federal.

Art. 35 - Ii assegurado ao servidor municipal o direito de licenga para o
desempenho de mandato executivo em entidades sindicais e classistas da categoria,
constantes do Estatuto do Funcion6rio P0blico Municipal, com remuneragdo,
vantagens e beneficios como se em exercicio do cargo estivesse.

Art. 36 - Aplica-se ao servidor municipal o disposto da Constituigao Estadual.

S 1" - O funcion6rio que tenha exercido, na esfera municipal e em qualquer
6poca, cargo de direg6o ou em comissSo ou fungSo gratificada, constante da
estrutura administrativa, por um minimo de cinco anos consecutivos ou dez
intercalados, ao se aposentar nos termos do caput deste artigo, al6m das vantagens
previstas em lei ou resolugSo, ter6 direito de ter incorporada as seus proventos a
correspondente g ratificagio percebid a.

S 2" - Para a incorporagSo da gratificagdo a que se refere o pardgrafo anterior,
quando o funcionSrio tiver exercido mais de um cargo ou fungSo ser-lhe-i atribuida,
se assim o requerer, a de maior valor, desde que a tenha percebido por periodo ndo
inferior a quatro anos e, nos demais casos, correspondente ao cargo ou fungio
imediatamente inferior.

S 3o - No caso de extingio, posterior ii aposentadoria, da vantagem pela qual
o funciondrio haja manifestado preferdncia, quando do ingresso na inatividade,
aplicar-se-d, no que couber, o disposto no par6grafo anterior ou manter-se-6 sua
proporcionalidade com o restante dos proventos.

S 4o - As vantagens previstas nos pardgrafos anteriores serio reajustadas, na
mesma proporgio e na mesma data, sempre que forem majoradas para o servidor
em atividade.

S 50 - Os beneficios deste artigo sio extensivos aos pensionistas do
Municipio.

S 6o - Na aposentadoria compuls6ria, os proventos do aposentado, obedecido
o principio da proporcionalidade, nio poderio ser inferiores ao sal5rio minimo
vigente no pais.
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S 7o - Satisfeitas as exig€ncias do caput deste artigo e decorridos seis meses
do requerimento de sua aposentadoria, sem que a mesma tenha sido decretada, o
servidor fica automaticamente dispensado de suas fung6es, sem prejuizo de sua
remuneragdo.

S 8' - A incorporagSo da gratificagio percebida em orgSo de deliberagdo
coletiva ser6 calculada pela media aritm6tica dos valores recebidos nos 0ltimos seis
meses do exercicio da fungSo.

Art. 37 - E livre o direito de associagdo profissional e sindical; e o direito de
greve, nos termos da Lei.

Art. 38 - A associagio profissional e sindical 6 assegurado desconto em folha
de pagamento das contribuig6es dos associados, aprovadas em assembleia.

Art. 39 - E assegurada a participagSo dos Conselhos Profissionais respectivos,
em fases de concurso para o provimento dos cargos e fungOes publicas.

sEgAo ill

CAPITULO V
DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 40 - Constituem bens municipais todas as coisas moveis e im6veis, direitos
e agOes que, a qualquer titulo, pertengam ao Municipio, ou os que lhe vierem a ser
incorporados.

Art. 41 - Cabe ao Prefeito a administragSo dos bens municipais, respeitada a
competdncia da CAmara quanto dqueles postos os seus servigos ou deles utilizados.

Art. 42 - A alienagSo de bens municipais, subordinada d exist6ncia de interesse
p0blico devidamente justificado, ser6 sempre precedida de avaliagio e obedecer6 ds
seguintes normas:

| - quando imoveis, depender6 de autorizagSo legislativa e concorrdncia, dispensada
esta nos seguintes casos:

a) permuta;

ll - quando m6veis, dependerd de licitagSo, dispensada esta nos seguintes
casos:

a) permuta,

b) venda de ag6es, que serS obrigatoriamente efetuada em bolsa.

S 1o - O Municfpio, preferencialmente realizard a venda de seus bens im6veis,
mediante pr6via autorizagSo legislativa e concorr6ncia, quando houver relevante
interesse pfblico.
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S 2o - A venda aos proprietdrios de imoveis lindeiros de dreas urbanas
remanescentes e inaproveit6veis para edificagSo, resultantes de obra p0blica,
dependerS apenas de pr6via avaliagSo e autorizagio legislativa.

S 30 - As 6reas resultantes de modificagdo de alinhamento, quer sejam
aproveitdveis ou n6o, serSo alienadas nas mesmas condig6es previstas no
pardgrafo anterior.

Art. 43 - A aquisigio de bens im6veis, por compra ou permuta, dependerd de
previa avaliag6o e autorizagio legislativa.

Art. 44 - O uso de bens municipais por terceiros poderA ser feito mediante
concessdo, permiss6o ou autorizagSo, conforme o caso e quando houver interesse
publico, devidamente justificado.

S 10 - A concessSo administrativa dos bens priblicos de uso especial e
dominical dependerii de lei e concorrOncia e far-se-5 mediante contrato, sob pena de
nulidade do ato. A concorrdncia poderd ser dispensada quando o uso se destinar d
concession6ria de servigo p0blico e ds entidades assistenciais sem fins lucrativos,
ou quando houver relevante interesse p0blico, devidamente justificado.

S 2o - A concess6o administrativa de bens p0blicos de uso comum somente
poderd ser outorgada mediante autorizagdo legislativa.

S 3o - A permissdo, que poderd incidir sobre bem publico, ser6 feita mediante
autorizagSo legislativa e sempre a titulo precArio.

S 4o - A autorizagSo, que poder6 incidir sobre qualquer bem p0blico, ser6 feita
por ato proprio do Prefeito, para atividades ou usos especificos e transitorios, pelo
prazo mSximo de noventa dias, salvo quando para o fim de formar canteiro de obra
publica, caso em que o prazo corresponder5 ao da duragio da obra.

S 5o - Todos os processos relativos A permissio de uso, concessao de uso,
concessdo de direito real de uso e cessSo de uso de bens imoveis do Municipio de
Novo Jardim, legalmente autorizados e datados de qualquer 6poca, ser6o objeto de
avaliagdo anual pela Cimara Municipal de Natividade.

S 6o - A avaliagio de que trata o par5grafo anterior observard o efetivo
aproveitamento das 5reas, o atendimento aos prazos legais para o seu dominio, e a
obedit0ncia d sua previa destinagio.

S 7o - As entidades beneficiSrias de bens imoveis do Municipio deverio,
anualmente, fazer prova do seu domfnio, nos termos da lei, junto A comissSo de
Obras e Patrimonio da Cdmara Municipal de Natividade.

Art. 45 - O Municipio manterd atualizado o cadastro geral de seu patrim6nio,
registrando todos os atos, fatos ou eventos que incidirem sobre os bens municipais.

S 1o - O cadastro dos bens im6veis, procedido de acordo com a natureza do
bem e em relagio a cada servigo, ser6 atualizado sistematicamente, mediante
escrituragSo pr6pria que espelhe a situagio real de cada bem integrante do
patrimOnio municipal.
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S 2o - Anualmente, o Prefeito enviard A CAmara relat6rio pormenorizado sobre a
situagSo patrimonial do Municipio.

S 3o - Os bens moveis ser6o cadastrados na forma que dispuser o regulamento,
e ficardo sob a guarda e responsabilidade do chefe da repartigio ou unidade em que
eles forem postos ao servigo.

CAPITULO VI
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 46 - O Governo Municipal manterd processo permanente de planejamento,
visando promover o desenvolvimento do Municipio, o bem-estar da populagdo e a
melhoria da prestagio dos servigos p0blicos municipais.

AtI. 47 - O desenvolvimento do Municipio terii por objetivo a realizagSo plena de
seu potencial econ6mico e a redugSo das desigualdades sociais no acesso aos bens
e servigos, respeitadas a vocag6o, a peculiaridade e a cultura local e preservado o
seu patrim6nio ambiental, natural e construido.

Art. 48 - O processo de planejamento municipal deverS considerar os aspectos
t6cnicos e politicos envolvidos na fixagdo de objetivos, diretrizes e metas para a
agSo municipal, propiciando que autoridades, t6cnicos de planejamento, executores
e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais
e as alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e
solucionar conflitos.

Par6grafo rinico - E assegurado o direito ds entidades legalmente constituidas e
aos partidos politicos de participarem do processo de elaboragdo do Plano Diretor e
do Plano Plurianual.

Art. 49 - O planejamento municipal deverii orientar-se pelos seguintes principios
bdsicos:

I - democracia e transpar6ncia no acesso ds informag6es disponiveis;

ll - eficiOncia e efic6cia na utilizagSo dos recursos financeiros, t6cnicos e
humanos disponiveis;

lll - complementaridade e integragSo de politicas, planos e programas setoriais;

lV - viabilidade t6cnica e econ6mica das proposig6es, avaliada a partir do
interesse social da solugio e dos beneficios priblicos;

V - respeito e adequagdo d realidade local e regional em consondncia com os
planos e programas estaduais e federais existentes;

Vl - preservagio e recuperagSo dos espagos priblicos da cidade e de seus
logradouros;

Vll - promogSo e desenvolvimento da fungSo social da cidade, do espago
urbano, da propriedade e do uso do solo.
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Art. 50 - A elaboragSo e a execug6o dos planos e dos programas do Governo
Municipal obedecer6o ds diretrizes do Plano Diretor e terSo acompanhamento e
avaliagdo permanentes, de modo a garantir o seu €xito e assegurar sua
continuidade.

Art. 51 - O planejamento das atividades do Governo Municipal obedecerd ds
diretrizes deste capitulo e ser6 feito por meio de elaboragdo e manutengSo
atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos;

| - Plano Diretor;

ll - Plano Plurianual;

lll - Lei de Diretrizes Orgamentdrias;

lV - Orgamento Anual.

Art. 52 - Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo
anterior deverdo incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas
setoriais do Municipio, dadas as suas implicag6es para o desenvolvimento local.

CAP|TULO Vrl
DAS OBRAS E SERV|9OS MUNIC|PA|S

Art. 53 - Caber6 ao Municipio organizar seus servigos p0blicos, tendo em vista
as peculiaridades locais, de modo que sua execugSo possa abranger eficientemente
todos os campos do interesse comunit6rio.

Art. 54 - Os servigos p0blicos de interesse local serSo organizados e prestados
diretamente ou sob regime de concessdo ou permissSo, incluindo o de transporte
coletivo, que tem car6ter essencial.

Par6grafo unico - Enquadram-se nos termos deste artigo os servigos, entre
outros, de abastecimento de dgua e tratamento de esgotos.

Art. 55 - Sem pr6vio orgamento de custo, salvo nos casos de extrema urgOncia,
nio serd executada qualquer obra, servigo ou melhoramento.

Pardgrafo [nico - Os casos de extrema urgdncia serSo definidos em lei.

Art. 56 - A permissio ou autorizagdo de servigo p0blico municipal, sempre a
titulo preciirio, dependerd de lei, e ser6 outorgada pelo Prefeito ao pretendente que,
dentre os que houverem atendido ao chamamento, tiver proposto a prestagSo sob
condig6es que por todos os aspectos melhor convenham ao interesse p0blico.

S 1o - o chamamento a que se refere este artigo serS precedido por edital
publicado em orgSo oficial de imprensa do Estado e do Municipio, bem como de
ampla publicidade nos meios de comunicagSo.
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S 2o - A permissdo ou autorizagio em nenhum caso importar6 em exclusividade
ou em privil6gio na prestagSo do servigo que, em igualdade de condig6es, poder6 ao
mesmo tempo ser permitido ou autorizado a terceiros.

S 3o - Os servigos permitidos ficarSo sempre sujeitos d regulamentagSo e
fiscalizagSo do Municipio, incumbindo, aos que os executam mant€-los em
permanente atualizag5o e adequagSo ds necessidades dos usu6rios.

Art. 57 - A concessio de servigo ptiblico municipal:

| - dependerS de autorizagSo legislativa;

ll - serd obrigatoriamente precedida de licitagdo, salvo se outorgada a outra
pessoa juridica de direito p0blico;

lll - estipular-se-6 atrav6s de contrato solene, em que de modo expresso se
consigne:

a) o objeto, os requisitos, as condig6es e o prazo da concess6o;

b) a obrigagdo do concessiondrio de manter servigo adequado;

c) a tarifa a ser cobrada, fixada de modo a permitir a justa remuneragao do
capital, o melhoramento e a expansdo do servigo em bases que assegurem o
equilibrio econdmico e financeiro do contrato;

d) fiscalizagdo permanente, pelo 6rgdo ptiblico concedente, das condigoes de
prestagSo do servigo concedido;

e) a revisio peri6dica da tarifa, em termos capazes de garantir a realizaqao dos
objetivos mencionados na letra "c".

S 1o - O chamamento i licitagSo para a concessdo ser6 precedido por edital
publicado em orgSo oficial do Estado e do Municipio, bem como de ampla
publicidade nos meios de comunicagio.

S 2o - tl vedado ds empresas publicas, sociedades de economia
fundagoes cederem ou transferirem, no todo ou em parte, deregagio de

mista e
servigos

p0blicos sem pr6via autorizag6o do Legislativo.

Art. 58 - O Municipio, desobrigado de qualquer indenizagdo,
servigos permitidos ou concedidos, quando:

| - estiverem sendo provadamente executados em desconformidade com o ato
da permiss6o ou autorizagio, e com o contrato de concess6o;

ll - se revelarem inequivocamente insuficientes para o satisfat6rio atendimento
dos usu6rios;

lll - impedir o autorizado, permission6rio ou concessiondrio, a fiscalizagio pelo
Municlpio dos servigos objeto de autorizagio, permissio ou concessdo.

retomard os
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Art. 59 - 56o nulos de pleno direito os atos de permissSo ou concessdo, bem
como quaisquer autorizagOes ou ajustes quando feitos em desacordo com o
estabelecido nesta Lei"

_ Vereadores, eleitos para cada legislatura, pelo voto direto e secreto.

S 1" - 56o condig6es de elegibilidade para o mandato de Vereador, na forma da
lei eleitoral 9.50rU97.

rirulo rv
DA ORGANTZA9AO DOS PODERES

CAPITULO I

DrsPosrgAo cennl

Art. 60 - S5o Poderes do Municipio, independentes e harm6nicos, o Legislativo
e o Executivo.

CAPiTULO II
DO PODER LEGISLATIVO

sEgAo I

DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 61 - O Poder Legislativo 6 exercido pela CAmara Municipal, composta de

| - nacionalidade brasileira;

ll - Pleno exercicio dos direitos politicos;

lll - o alistamento eleitoral;

lV - o domicilio eleitoral na circunscrigSo;

V - a filiagio partid6ria;

Vl - a idade minima de 18 anos;

Vff-seralfabetizado.

S 2o - Cada legislatura ter6 a duragSo de quatro anos, iniciando-se a 10 de
janeiro do ano seguinte ao da eleigio.

, S 3o - O n0mero de vereadores para representagSo da legislatura subseqUente
serd fixado pela C6mara Municipal, respeitados os limites estipulados no art. 29,

: 
inciso lV, da Constituigio Federal.

Art. 62 - As deliberag6es da CAmara Municipal e suas Comiss6es serio
tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo
disposigSo em contr6rio prevista nesta Lei Orgdnica.
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Art. 63 - Compete d CAmara Municipal dispor, mediante lei, sobre as mat6rias
de compet€ncia do Municipio, especialmente sobre:

| - assuntos de interesse local, notadamente no que diz respeito:

a) a saude, a assist6ncia p0blica e a protegdo e garantia das pessoas
portadoras de deficiEncia;

b) d protegdo de documentos, obras e politica sobre bens de valor hist6rico,
artistico e cultural como os monumentos, as paisagens naturais notSveis e os sltios
arqueol6gicos do Municipio;

c) a impedir a evasdo, destruigSo e descaracterizagdo de obras de arte e outros
bens de valor hist6rico, artistico e cultural do Municipio;

d) d abertura de meios de acesso A cultura, d educagio e d ci6ncia;

e) regras de protegSo ao meio ambiente e ao combate d poluig6o;

f) ao incentivo d ind0stria e ao com6rcio;

g) d criagSo de distritos industriais, respeitada a legislagSo pertinente;

h) ao fomento da produgdo agropecu6ria e d organizagdo ao abastecimento
alimentar;

i) ao registro, ao acompanhamento e a fiscalizag6o das concess6es de
pesquisa e explorag6o dos recursos hidricos e minerais em seu territ6rio;

j) i promogSo de programas de construgSo de moradias populares, melhorando
as condig6es habitacionais e de saneamento bSsico;

k) ao combate ds causas da pobreza e aos fatores de marginalizagSo,
promovendo a integragSo social dos setores desfavorecidos;

l) ao estabelecimento e d implantagSo da politica de educagSo para o tr6nsito,
incluido regras e multas aplicdveis aos casos, regulando a sua arrecadagSo;

m) a cooperagSo com a Uni6o e o Estado, tendo em vista o equilibrio, o
desenvolvimento e o bem-estar, atendidas as normas fixadas em lei complementar
federal;

n) o uso e o armazenamento dos agrot6xicos, seus componentes e afins;

o) drs politicas plblicas do Municipio.

lf - decretagSo e arrecadag€,o dos tributos municipais, normatizagilo da receita
tribut6ria, autorizagSo, isengdo e anistia e a remiss6o de dividas;
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lll - Orgamento Anual, o Plano Plurianual e as Diretrizes Orgament6rias, bem
como autorizar a abertura de cr6ditos suplementares e especiais, despesa e gestSo
patrimonial e financeira de natureza p0blica e divida p0blica;

lV - obtengSo e concessdo de empr6stimos e operag6es de cr6dito, bem como
sobre a forma e os meios de pagamento;

V - concessdo de auxilios e subveng6es ou qualquer outra forma de
transfer6ncia, sendo obrigatoria i prestagSo de contas, na forma da lei;

Vl - permissio, autorizagio ou concessSo i pessoa de direito priblico ou
privado para a execugSo ou exploragSo de servigos p0blicos do Municlpio,
respeitado os preceitos da leifederal aplic6vel;

Vll - permissio e concessSo de direito real de uso de bens municipais e
autorizagdo para gravame de 6nus;

Vlll - regular os casos de alienagSo de bens da administragSo direta, indireta e
fundacional, mediante concorr6ncia pfblica obrigatoria, sendo vedada, em qualquer
hip6tese, nos Oltimos seis meses de mandato do Prefeito Municipal;

lX - aquisigio de bens im6veis, especialmente quando se tratar de doagSo
onerosa;

X - criag6o, organizagdo e supressdo de distritos, observada a legislagSo
estadual;

Xl - cria96o, alteragdo e extingdo de cargos, empregos e fung6es p0blicas,
fixagio da respectiva remuneragSo, instituigdo de regime Juridico do pessoal,
estabilidade e aposentadoria;

Xll - Plano Diretor;

Xlll - dar nomes ds vias, pr6prios e logradouros p0blicos, vedada, em qualquer
caso, a homenagem a pessoas vivas;

XIV - criar a Guarda Municipal, destinada a proteger bens p0blicos e
instalagdes do Municipio;

XV - baixar normas gerais de ordenagdo urbanistica e regulamento sobre
ocupagdo do espago urbano, parcelamento, uso e ocupag6o do solo e das
edificag6es;

XVI - organizagSo e prestagSo de servigos p0blicos;

XVll - regular a exploragSo dos servigos de transporte coletivo de passageiros e
estabelecer os crit6rios para fixagSo das tarifas;

Xvlll - fixar crit6rios para permissdo de exploragSo dos servigos de transporte
individuais de passageiros e tarifas;
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XIX - estabelecer condig6es para a abertura, localizagio, funcionamento e
inspegSo de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares,
bem como a cassagSo da licenga respectiva;

XX - instituigSo de autarquia, empresa p(blica e fundag6es e participagSo em
sociedades de economia mista;

XXI - fixar feriados municipais nos termos da legislagdo federal;

XXll - criar e regulamentar o uso de slmbolos municipais;

XXlll - instituig6o de administrag6es regionais, fixando-lhe as respectivas 6reas
de atuagdo e delimitando as suas atribuig6es;

XXIV - autorizar convOnio com entidades p0blicas ou particulares.

suBSEgAo tl
DA COMPETENCIA PRIVATIVA DA CANMNN MUNIGIPAL

Art. 64 - Compete a Cdmara Municipal, privativamente, entre outras, as
seguintes atribuig6es:

| - eleger sua Mesa Diretora destitui-la na forma desta Lei Org6nica e do
Regimento Interno e constituir suas comiss6es permanentes;

ll - elaborar seu Regimento Interno a ser aprovado por maioria de seus
membros;

lll - fixar, nos termos do disposto da ConstituigSo Federal, e at6 trinta dias antes
da eleigSo municipal, a remuneragSo do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da
CAmara e dos Vereadores, para vigorar na legislatura subseqUente;

lV - exercer com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado d fiscalizagSo
financeira, orgamentSria, operacional e patrimonial do Municfpio;

V - julgar as contas anuais do Municipio e apreciar os relat6rios sobre a
execugSo dos planos de Governo;

Vl - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem ao poder
regulamentar;

Vll - dispor sobre sua organizagSo e seu funcionamento, criagdo, transformagdo
ou extingSo de cargos, empregos e fung6es de seus servigos e fixar a respectiva
remunerag6o;

Vlll - autorizar o Prefeito a se ausentar do Municipio, quando a ausdncia
exceder a quinze dias e por necessidade do servigo;

lX - mudar temporariamente ou definitivamente a sua sede;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluindo os
da administragdo indireta e fundacional;
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Xl - proceder d tomada de contas do Prefeito Municipal, em audidncia publica,
de acordo com o $ 4' do art. 9o da Lei 101 (LRF), apresentadas A CAmara dentro
do prazo de sessenta dias ap6s a abertura da sessio legislativa;

Xll - processar e julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores e afastd-los
definitivamente de seus cargos ou mandatos, nos casos e condig6es previstos nesta
Lei Orginica e demais leis;

Xlll - representar ao Procurador Geral da Justiga, mediante aprovagio de dois
tergos dos seus membros, contra o Prefeito e os Secretdrios Municipais ou
ocupantes de cargos da mesma natureza, pela pr6tica de crimes contra a
Administragio P0blica que tiver conhecimento;

XIV - receber o compromisso dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito e
dar-lhes posse;

XV - conceder licenga ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para
afastamento do cargo;

XVI - criar comiss6es especiais de inqu6rito sobre fato determinado que se
inclua na compet6ncia da Cdmara Municipal, sempre que o requerer pelo menos um
tergo dos membros da CAmara e o aprovar a maioria;

XVll - solicitar do Prefeito informag6es sobre assuntos de interesse do
Municipio, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento do requerimento;

Xvlll - solicitar, por deliberagio da maioria de seus membros ou de suas
comiss6es, sempre que julgar necessdrio, informagOes ao chefe do Poder Executivo,
Secretdrio Municipal ou autoridade equivalente, que as prestard no prazo m6ximo de
quinze dias Uteis, sob pena de crime de responsabilidade;

XIX - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XX - decidir sobre a perda do mandato de Vereador, nas hipoteses e condig6es
previstas nesta Lei Orginica;

XXI - conceder titulo honorifico ou qualquer outra honraria a pessoas que
tenham reconhecidamente prestado servigos ao Municipio, mediante decreto
legislativo aprovado, excepcionalmente, em votagSo {nica, por dois tergos de seus
membros;

XXll - deliberar sobre o adiamento e suspensdo de suas sess6es;

Xxlll - requisitar ao Prefeito, por iniciativa de seu Presidente, o duod6cimo, de
acordo com art. 29", S 2o, inciso ll da Constituigio Federal, que deverd ser
repassado at6 o dia 20 de cada m6s;

XXIV - aprovar, previamente, a alienagSo ou concessSo de im6veis municipais;

XXV - convocar os secret6rios e demais ocupantes de cargos de confianga do
Municipio para comparecerem d Cdmara a fim de prestarem informag6es sobre
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assuntos inerentes ds suas atribuigOes, no prazo de quinze dias, a contar do
recebimento da convocagSo;

Par6grafo 0nico - O desentendimento do disposto nos incisos XVll, Xvlll, XXlll e
XXV implicard providdncias, nos termos da lei, por parte do Presidente da Cdmara
parafazer cumprir a legislagSo.

sEgAo rl
DOS VEREADORES

suBsEgAo I

DtsPostg6es cenals

Art. 65 - Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opini6es, palavras e
votos no exercicio do mandato e na circunscrigio do Municipio, de acordo com o art.
29, inciso Vlll da Gonstituigio Federal.

Art. 66 - Os Vereadores n6o serSo obrigados a testemunhar, perante a C6mara,
sobre informagOes recebidas ou prestadas em raz6o do exerclcio do mandato, nem
sobre as provas e pessoas que lhes confiarem ou delas receberam informagOes.

Art. 67 - E incompativel com o decoro parlamentar, al6m dos casos definidos no
Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a
percepgSo, por estes, de vantagens indevidas.

suBsEeAo tl
DA POSSE

Art. 68 - A C6mara Municipal reunir-se-6, em sess6o preparat6ria, a partir de 1o
de janeiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros.

S 10 - A posse ocorrer6 em sessdo solene, com qualquer nfmero, sob a
presid6ncia do Vereador mais votado dentre os presentes;

S 2o O vereador que n6o tomar posse na sessSo prevista neste artigo ter6 um
pazo de quinze dias para faz6-lo, e, ap6s esse prazo, s6 se houver motivo
justificado e aceito pela maioria absoluta, sob pena de perda do mandato.

S 30 - No ato da posse, os Vereadores dever6o desincompatibilizar-se e
apresentar declaragSo de seus bens, renovando-a, quando do t6rmino do mandato,
sendo ambas transcritas em livro, resumidas em ata e disposta ao conhecimento
p0blico.

S 4o - A perda do mandato, por inobservdncia do disposto neste artigo, ser6
declarada pelo Presidente da CAmara Municipal.

S 5" - Os dias e hor6rios para a realizagio das sess6es ordindrias no periodo
de cada sessSo legislativa serio estabelecidos no Regimento Interno da Cdmara,
nunca inferior a cinco sess6es por m6s, ndo podendo realizar mais de uma sessSo
ordin6ria por dia.
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S 6" - N6o perder6 o mandato o Vereador: ocupante do cargo de Secret6rio
ou diretor estadual ou municipal; licenciado por motivo de doenga; a Vereadora
gestante; para tratar de interesse particular, desde que nesse caso o afastamento
ndo ultrapasse cento e vinte dias por sessSo legislativa; ultrapassado, n6o se pagard
remuneragdo e serd convocado o suplente.

Fica assegurada nesta Lei Org6nica e no Regimento Interno da Cdmara a
iniciativa popular de propor projeto de lei atrav6s de, pelo menos, cinco por cento do
eleitorado.

S 7" - N6o perder6 o mandato o Vereador: ocupante do cargo de Secret6rio
ou diretor estadual ou municipal; licenciado por motivo de doenga; a Vereadora
gestante; para tratar de interesse particular, desde que nesse caso o afastamento
n6o ultrapasse cento e vinte dias por sessSo legislativa; ultrapassado, n6o se pagar6
remuneragdo e ser6 convocado o suplente.

S 8o - O Vereador exercendo cargo do Executivo Federal, Estadual ou
Municipal, nio poder6 optar pela remuneragSo pago pela CAmara Municipal.

S 9o - Ocorrendo vaga e n6o havendo suplente, o Presidente da Cdmara
comunicarS o fato, no prazo de quarenta e oito horas, ao Presidente do TRE.

S 10 - O Vereador perderS o mandato quando: infringir a qualquer das
proibig6es contidas no artigo 69 desta Lei; o procedimento for incompativel com o
decoro parlamentar; deixar de comparecer d terga parte das sess6es legislativas
ordindrias da Cdmara, exceto os licenciados ou autorizados a desempenhar
miss6es; perder ou tiver seus direitos politicos suspensos; tiver o mandato cassado
pela Justiga Eleitoral e sofrer condenagdo criminal por sentenga definitiva e
irrecorrivel.

S 11 - A perda do mandato mencionada no caput deste artigo ser6 decidida
por voto secreto, assegurada ampla defesa e, no caso dos dois 0ltimos itens, ser6
decidida pela Mesa Diretora, de oficio ou por proposta de partido politico
representado na CAmara.

suBsEgAo ilt
DAS TNCOMPAT|BIL|DADES E VEDA9oES AO VEREADOR

Art. 69 - Os Vereadores n6o poderSo:

| - desde a expedigSo do diploma:

a) negociar, firmar ou manter contrato com o Municlpio, suas autarquias,
empresas p0blicas, sociedades de economia mista, fundag6es ou empresas
concessionSrias de servigos p0blicos municipais, salvo quando o contrato obedecer
a cl6usulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, fungdo ou emprego remunerado, inclusive os de
que sejam demissiveis das entidades constantes da allnea anterior:

ll -desdeaposse:
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a) ser propriet6rios, controladores ou diretores de empresa que goze de favor
decorrente de contrato celebrado com o Municipio ou nela exercer fungdo
remunerada;

b) ocupar cargo em comissdo ou exercer fungio de confianga declarados em
lei de livre nomeagio e exoneragio, nas entidades referidas na alinea "a", do inciso
t;

c) patrocinar causas em que sejam interessadas quaisquer das entidades a
que se refere d alinea "a" do inciso l.

Art. 70 - Perderd o mandato o Vereador:

| - que infringirem quaisquer das proibig6es estabelecidas no artigo anterior;

ll - cujo procedimento for declarado incompatlvel com o decoro parlamentar.

lll - que deixar de comparecer, em cada SessSo Legislativa, salvo em que a
mesma e seu motivo tenha sido justificada em Plen6rio.

lll - que deixar de comparecer, em cada SessSo Legislativa, d terga parte das
sessOes ordin6rias da C6mara, salvo em caso de licenga ou de missdo oficial
autorizada; ou a cinco sess6es extraordin6rias regularmente convocadas e
assinadas pelo vereador;

lV - que perder ou tiver suspensos os direitos politicos;

V - quando o decretar a Justiga Eleitoral, nos casos previstos na Constituigdo
Federal;

Vl - que sofrer condenagSo criminal em sentenga transitada em julgado;

Vll - que deixar de residir no Municipio;

Vlll - que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo
estabelecido nesta Lei Orgdnica.

S 1o - Extingue-se o mandato, e assim ser5 declarado pelo Presidente da
CAmara, quando ocorrer falecimento ou renrincia por escrito do Vereador.

S 2o - Nos casos dos incisos l, ll, Vt e Vll deste artigo, a perda do mandato
serd decidida por voto nominal de dois tergos dos membros da CAmara.

S 2o - Nos casos dos incisos l, ll, Vl e Vll deste artigo, a perda do mandato
ser6 decidida por voto secreto de dois tergos dos membros d-a camara.

S 3o - Nos casos dos incisos lll, lV e Vlll, a perda do mandato ser6 declarada
pela Mesa da Cdmara, de oficio ou mediante provocagio de qualquer Vereador,
partido politico, resguardado a ampla defesa e o contraOitOrlo previstos no inciso
LIV e LV da Gonstituigio Federal.

Att.71 - Nio perderS o mandato o Vereador:
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| - investido no cargo de Ministro de Estado, Secretdrio de Minist6rio,
Secret6rio de Estado ou do Municfpio, de Prefeito;

ll - licenciado por motivo de doenga, pelo nascimento ou adogSo de filho, ou
para tratar, sem remuneragio, de interesse particular, ou ainda para cumprir missSo
de cardter cultural no pals ou no exterior.

S 10 - Ocorrendo vaga e n5o havendo suplente, far-se-6 eleig6o para
preenchO-la se faltarem mais de quinze meses para o t6rmino do mandato.

S 2o - Na hip6tese do inciso l, o vereador ndo poder6 optar pela remuneragSo
do mandato na Cdmara Municipal.

suBsEgAo rv
DAS LTCEN9AS

Ar1.72 - O Vereador poder6 licenciar-se:

I - por motivo de sa0de, devidamente comprovado;

ll - para tratar de interesse particular, nesse caso, sem remunerag5o;

lll - por cento e vinte (120) dias, a mulher, apos o parto ou adog6o;

. lV - por cinco (5) dias, o homem, ap6s o nascimento ou adogSo do filho.

S 1o - Nos casos de licengas previstas no caput deste artigo, o Vereador
poder6 reassumir antes que tenha escoado o prazo de sua licenga.

S 2o - Para fins de remuneragSo considerar-se-d como em exercicio o
Vereador licenciado nos termos dos incisos l, lll e lV, deste artigo;

$ 30 - O Vereador investido no cargo de Secret6rio Municipal serd
considerado automaticamente licenciado;

S 4o - O afastamento para o desempenho de miss6es tempor6rias de
interesse do Municipio n5o serd considerado como de licenga, fazendo o vereador
jus dr remuneragdo estabelecida.

S 5" - O vereador que estiver licenciado nos termos dos incisos I e lll, deixarA
de perceber subsidio e passar6 a perceber auxflio doenga ou auxilio maternidade,
para que assim sendo, sai dos 7Ao/o da receita da CAmara, previstas no artigo 29-A
da Constituigdo Federal e entrard no orgamento de 30% da receita destinadas a
manutengSo da mesma.

| - A CAmara Municipal arcar6 com todos os vencimentos durante o prazo
que for necessdrio para que o INSS analise toda a documentag6o e a pericia defina
sobre o deferimento ou nio, da licenga do vereador, sendo que caso seja indeferido
o vereador terS a opg6o de voltar imediatamente a sua fungio, sob pena de estar
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contando prazo para declaragao de vacAncia de seu cargo, cumulado com perda da
remunerag6o.

suBsEgAo v
DA CONVOCA9AO DOS SUPLENTES

Art. 73 - No caso de vaga, de licenga por prazo superior a cento e vinte dias
ou investidura nos cargos previstos no artigo 71, far-se-ii a convocagdo dos
suplentes pelo Presidente da C6mara.

S 1o - O suplente convocado deverd tomar posse dentro do prazo de trinta
dias, salvo motivo justo aceito pela Cdmara, sob pena de ser considerado
renunciante;

S 2o - Ocorrendo vaga e n6o havendo suplente, o Presidente da Cdmara
comunicar6 o fato, dentro de quarenta e oito horas, ao Tribunal Regional Eleitoral;

S 30 - Enquanto a vaga a que se refere o par6grafo anterior nio for
preenchida, calcular-se-6 o quorum em fungio dos Vereadores remanescentes.

SEQAO ill
DA ELET9AO Oe MESA

Atl. 74 - Cabe d CAmara dispor, no Regimento Interno, sobre a eleig6o e a
composigio da Mesa que ser6 de um Presidente, um vice-presidente, um primeiro
secretdrio e um segundo secret6rio, assegurada, tanto quanto possivel, a
representagdo partid6ria, respeitada a proporcionalidade dos partidos que participem
da Casa, observando-se o seguinte:

| - o mandato dos membros da Mesa Diretora serS de dois anos, autorizado a
recondugSo para o mesmo cargo na eleigSo imediatamente subseqUente, pelo
principio da simetria em conformidade com a Emenda Constitucional no. 16, de 4
de junho de {997, que acrescentou o S 5o ao art. 14 da Constituigio da
Rep0blica.

ll - qualquer membro da Mesa poderd ser destituido, pelo voto secreto da
maioria absoluta dos membros da C6mara Municipal, quando faltoso, omisso ou
ineficiente no desempenho de suas fung6es, devendo o regimento interno da
Cdmara Municipal dispor sobre o processo de destituigSo e sobre a substituigio do
membro destituido:

lll - na ausdncia dos membros da Mesa e suplentes, assumiri a Presid6ncia o
Vereador mais idoso dos presentes

lV - ocorrendo vaga na Mesa Diretora, a Cdmara realizarA, dentro de quinze
dias, a eleigSo do substituto.

suBsEgAo I

DA COMPETCNCIA PRIVATIVA DA CANNNNI
DAS ATRtBUtgoES DA MESA
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Art. 75 - Compete exclusivamente d Mesa da CAmara Municipal, al6m de outras
atribuig6es estipuladas no Regimento Interno:

| - enviar ao Tribunal de Contas do Estado ate dia 28 do mds de fevereiro, as
contas do exercicio anterior;

ll - organizar os servigos administrativos e propor ao Plen6rio, projeto de
resolugio que criem, transforme e extinga cargos, empregos ou fung6es da CAmara
Municipal, bem como a fixagio da respectiva remuneragSo, observadas as
determinagdes legais;

lll - declarar a perda do mandato de Vereador, de oficio ou por provocagio de
quaisquer dos membros da CAmara, assegurada ampla defesa, nos termos da Lei e
do Regimento Interno, especialmente nos casos dos aftigos 70 e 7{ desta Lei
Orginica;

lV - elaborar, de conformidade com legislagdo Federal e Estadual, a proposta
orgament6ria do Poder Legislativo, encaminhando-a ao Prefeito, para inclusSo no
Orgamento Geral do Municipio.

V - Sio atributos da Mesa Diretora, dentre outros: propor projetos de
resolugdo interna a €rgo da C6mara; apresentar projetos de leis sobre abertura de
cr6ditos suplementares ou especiais; atrav6s de ato, suplementar as dotagOes
orgamentdrias da Cdmara, dentro do limite de autorizagio da Lei de Orgamento,
quando os recursos para sua abertura sejam provenientes de anulagSo total ou
parcial de suas dotag6es; nomear, promover, comissionar, conceder gratificag6es,
licengas, disponibilidade, exonerar, demitir e punir funcionirios ou servidores da
C6mara; de oficio, sendo provocado por qualquer de seus membros ou de partido
politico representado na C6mara e de conformidade com a Constituigio Estadual e
esta Lei OrgAnica, declarar a perda do mandato de Vereador.

Vl - dentre outras, s6o atribuigOes do Presidente da Cdmara: representar a
CAmara Municipal em juizo ou fora dele; executar, dirigir e disciplinar os trabalhos
fegisfativos; cumprir e fazer cumprir o regimento lnterno; promulgar as leis com
sansSo tdcita ou cujo veto tenha sido registrado pelo plen6rio, os decretos e as
resolugdes legislativas; determinar a publicagSo dos atos da Mesa Diretora; declarar
a perda do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos previstos em
Lei; requerer o duod6cimo destinado 6s despesas da CAmara, aplicando o
disponlvel no mercado financeiro; apresentar balancete das receitas e despesas do
m6s anterior ao Tribunal de Contas do Estado; levar ao conhecimento do plen6rio os
atos que sio inconstitucionais frente As constituig6es Federal , Estadual e a esta Lei
OrgAnica; requerer a intervengio do municipio nos casos previstos nas
Constituiq6es Federal e Estadual; manter a ordem no recinto da Cdmara, mesmo
que para tanto seja necess6rio requisitar forga policial.

Vll - O presidente ou quem o substituir s6 votar6: na eleigSo da mesa;
quando a votagSo exigir o voto de dois tergos dos membros; maioria absoluta;
quando houver empate em qualquer votagio e para efeito de quorum.

Pardgrafo 0nico - O voto serS sempre publico nas deliberag6es da C6mara,
exceto nos casos de: julgamento de Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito;
eleigSo dos membros da Mesa; julgamento das contas pfblicas; votagSo de veto
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aposto pelo Prefeito. N6o pode votar o Vereador que tiver interesse pessoal na
deliberagSo, caso em que, se seu voto for decisivo, a votagSo ser6 nula.

sEgAo M
DAS REUNIOES

Art. 76 - A sessSo legislativa anual desenvolve-se de 15 de fevereiro a 30 de
junho e de 1o de agosto a 15 de dezembro, independentemente de convocagio.

S 10 - As reuni6es marcadas para as datas estabelecidas no caput ser6o
transferidas para o primeiro dia 0til subseqUente quando recairem em sdbados,
domingos ou feriados.

S 2o - A CAmara Municipal reunir-se-6 em sess6es ordin6rias, extraordin6rias,
solenes e especiais, conforme dispuser o seu Regimento Interno, e as remunerar6
de acordo com o estabelecido nesta Lei OrgAnica e na legislagSo especifica, em
especial ao artigo 29-A da Constituigio Federal.

S 3o - A sessSo legislativa nio serS interrompida sem a aprovagSo do Projeto de
Lel de Diretrizes Orgament6rias e Lei Orgament6ria Anual.

Art. 77 - As sess6es da Cdmara Municipal deverdo ser realizadas em recinto
destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora
ele, exceto em caso de sess6es solenes e especiais aprovadas por maioria absoluta
ou sess6es itinerantes, especificadas em resolugdo.

Par5grafo fnico - Comprovada a impossibilidade de acesso dquele recinto ou
outra causa, poderSo ser realizadas sess6es em outro local, por decisio da maioria
dos vereadores.

Art. 78 - As sess6es da C6mara serSo sempre pfblicas.

Art. 79 - As sess6es da Cdmara somente poderSo ser abertas com a presenga
minima de um tergo dos seus membros.

Art. 80 - A sessio legislativa extraordin6ria ser6 convocada com tr€s dias de
anteceddncia pelo Prefeito, pelo Presidente da Cimara ou pela maioria dos
Vereadores, em caso de urg6ncia ou interesse publico relevante, devendo nela ser
tratada somente a mat6ria que tiver motivado a convocagSo e remuneradas de
acordo com o arl. 57, S 7", da Constituigio Federal, com redagio dada pela
Emenda Constitucional n".32 de 11 de setembro de 2001, quando tratar de
mat6ria do executivo.

Art. 81 - N5o poder6 ser realizada mais de uma sessio extraordindria no dia.

Pardgrafo rinico - A proibigSo deste artigo nio impede a realizagSo de sessOes
ordin6ria e extraordin6ria no mesmo dia.

Art. 82 - A fixagSo dos dias e hor6rios para a realizaglo das sess6es ordin6rias,
dentro dos perfodos da sess6o legislativa, ser6 regulada pelo Regimento lnterno, de
conformidade com as necessidades dos trabalhos legislativos, bem como seus
valores.
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SE9AO V
DAS COMISSoES

Art. 83 - A Cdmara Municipal terd comiss6es permanentes e especiais,
constituidas na forma e com as atribuigOes definidas no Regimento Interno ou no ato
de que resultar a sua criag6o.

S 1o - Em cada comissdo ser6 assegurada, tanto quanto possivel, a
representagio proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que
participam da CAmara.

S 2o - As comissOes, em razlo da mat6ria de sua compet6ncia, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento, a
compet6ncia do Plen6rio, salvo se houver recursos de um d6cimo dos membros da
CAmara;

ll - realizar audi6ncias p(blicas com entidades da sociedade civil;

lll - convocar Secretdrios Municipais ou ocupantes de cargos da mesma
natureza para prestarem informag6es sobre assuntos inerentes as suas atribuig6es;

lV - receber petig6es, reclamag6es, representag0es ou queixas de qualquer
pessoa contra atos ou omiss6es das autoridades ou entidades p0blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadSo;

Vl - apreciar ag6es, politicas, planos, programas e projetos inerentes ds suas
atribuigOes e sobre eles emitir parecer;

Vll - acompanhar junto a Prefeitura Municipal a elaborag6o da proposta

orgamentdria, bem como a sua posterior execugio.

Art. 84 - As comiss6es especiais de inqu6rito, que terdo poderes de
investigagSo pr6prios das autoridades judiciais, al6m de outros previstos no

Regimento Interno, ser6o criadas pela C6mara mediante requerimento de um tergo
de seus membros, para apurag5o de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conclus6es, se for o caso, encaminhadas ao Ministerio P0blico para que este
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Art. 85 - Qualquer entidade da sociedade civil ou partido politico poderd solicitar
ao Presidente da C6mara que lhe permita emitir conceitos ou opini6es junto ds
comiss6es sobre projetos que nela se encontrem para estudo'

Par6grafo unico - O Presidente da CAmara enviard o pedido d respectiva
comissio, a qual caberA deferi-lo ou n6o, indicando, se for o caso, dia e hora para o
pronunciamento e seu tempo de durag6o.
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:
sEgAo v

DO PROCESSO LEGISLATIVO

: Art. 86 - O processo legislativo municipal compreende a elaboragao de:

| - emendas d Lei OrgAnica Municipal;

: 
ll - leis complementares;

lll - leis ordin5rias;

lV - leis delegadas;

: Vl - decretos legislativos;

A Vll - resolug6es.

: 
" .",:J",: ::1?Jfi";5':ff;i#,fft',"fl9103""J: ^il"ol';S:::l]3';:'ligll:
(alterada pela LC no. 107, de 2610412001).

Art. 87 - ALei Orginica Municipal poder5 ser emendada mediante proposta:

A I - de um tergo, no minimo, dos membros da Cdmara Municipal;

: ll - do Prefeito Municipal;

lll - da populagdo subscrita de pelo menos 5% (cinco por cento) dos eleitores
do Municipio;

: S 1o - A proposta ser6 votada em dois turnos com intersticio minimo de dez
dias, e aprovada por dois tergos dos membros da CAmara Municipal.

S 2o - A emenda d Lei Orgdnica Municipal ser6 promulgada pela Mesa da
Cdmara com o respectivo n0mero de ordem.

: S 3o - A Lei Orgdnica n6o poderd ser emendada na vig6ncia de estado de sitio

^ 
ou de intervengdo no MuniciPio.

Art. 88 - A iniciativa das leis complementares e ordin6rias cabe a qualquer
Vereador, ComissSo Permanente da C6mara, ao Prefeito a ao cidadSo que a

^ 
cento do total do n0mero de eleitores do Municipio.

Art. 89 - As leis complementares somente ser6o aprovadas se obtiverem
maioria de 2t3 dos votos dos membros da Cdmara Municipal, observados os demais
termos de votagio das leis ordin6rias.

Parigrafo Onico - Ser6o leis complementares, dentre outras previstas nesta
Lei Orgdnica:

| - c6digo tribut6rio do MuniciPio;
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ll - c6digo de obras;

lll - codigo de posturas;

lV - lei instituidora de regime juridico fnico dos servidores municipais;

V - lei orgdnica instituidora da guarda municipal;

Vl - lei de criag6o de cargos, fung6es ou empregos p0blicos;

Vll - lei que institui o Plano Diretor do Municipio.

Art. 90 - S5o de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

| - criagSo, transformagio ou extingio de cargos, fung6es ou empregos
p0blicos na administrag6o direta e aut6rquica, ou aumento de sua remuneragSo;

ll - servidores p0blicos do Poder Executivo, da administrag6o indireta e
autarquias, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

lll - criagSo, estruturagSo e atribuig6es das secretarias, departamentos ou
Diretorias equivalentes e 6rg5os da administragSo p0blica;

lV - mat6ria orgamentSria, e a que autorizem a abertura de cr6ditos ou
conceda auxilios e subvengdes.

Par6grafo Unico - N6o ser5 admitido aumento da despesa prevista nos
projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no inciso
lV, primeira parte.

Art. 91 - E Oa competEncia exclusiva da Mesa da CAmara a iniciativa das leis
que disponham sobre:

| - autorizagSo para abertura de cr6ditos suplementares ou especiais atrav6s
do aproveitamento total ou parcial das consignag6es orgament6rias da CAmara;

ll - Organizagdo dos servigos administrativos da CAmara, criagio,
transformagSo ou extingSo de seus cargos, empregos e fungOes e fixagSo da

respectiva remuneragdo.

Par6grafo Unico - Nos projetos de compet6ncia exclusiva da Mesa da CAmara

n6o serdo Ldmitidas emendas que aumente a despesa prevista, ressalvado o
disposto na parte final no inciso ll deste artigo, se que assinada pela metade dos

vereadores.

Art. 92 - O Prefeito poder6 solicitar urg6ncia para apreciagSo de projeto de

sua iniciativa.

S 1o - Solicitada d urgdncia a Cimara deverd se manifestar em ate 15 dias

sobre a proposigSo, contados da data em que foifeita a solicitag3o.
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S 2o - Esgotado o prazo previsto no par6grafo anterior sem deliberagSo pela
CAmara, serS a proposigdo incluida na Ordem do Dia, sobrestando-se ds demais

: 
proposig6es, para que se ultime a votaq6o.

: ca,",l,1";3":frL""::,uoJo;"ff.'l? il1'::ilt-"""ifi 
no periodo de recesso da

. Art. 93 - Aprovado o projeto de lei, serd este enviado ao Prefeito, que

: 
aquiescendo, o sancionarS.

S 1o - O Prefeito considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional
ou contr6rio ao interesse p0blico, vet6-lo-5 total ou parcialmente, no prazo de quinze

: 
dias 0teis, contados da data de seu recebimento.

S 2o - Decorrido o prazo do par5grafo anterior, o silEncio do Prefeito importar6
sangSo tScita.

S 3o - O veto parcial somente abranger6 texto integral de artigo, de par6grafo,

: 
de inciso ou de alinea.

trinta.t":";fi ,T'::X'ff '::"f,AliJ:Jf lil:ffJ'frTil9:'"'"J:1"i::i'""ff
parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos

: 
vereadores, em escrutinio secreto.

S 50 - Rejeitado o veto, ser6 o projeto enviado ao Prefeito para a

promulgagSo.

: S Oo - Esgotado sem deliberagSo o prazo estabelecido no S 4", o veto serS

.-, colocado na Ordem do Dia da sessdo imediata, sobrestadas as demais proposigOes,

at1 a sua votagSo final, ressalvadas as mat6rias de que trata o art. 51 desta Lei

Orginica.

S 7o - A n6o promulgagSo da Lei no prazo de quarenta e oito horas pelo
prefeit6, nos casos dos para-grifos 20 e 50, autoriza o Presidente da Cdmara faz6-lo

,A em igual Prazo.

Art. 94 - As leis delegadas serSo elaboradas pelo Prefeito, que deverd solicitar

a delegagSo d C6mara MuniciPal.

: S 1o - Os atos de compet€ncia privativa da CAmara, a mat6ria reservada d lei

complJnentar, os planos plurianuais e orgamentos, n6o serSo objetos de delegagdo.

S 20 - A delegagao ao Prefeito ser6 efetuada sob a forma de decreto

: 
' 

legislativo, que especificar6 o seu conte0do e os termos de seu exercicio'

: ca,",l i,; i-,*'fi1"""?:r::iHJ:i::xff:"'#':ff,"ff::'#s?projeto 
pe'a

: int",nit"n3.;3,1 3'3l"lE"t,ff"J:r&"1''ff5iJ:3:""#:':lx'"i:JT::::T:

: 
sua comPet€ncia Privativa.
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Pardgrafo Unico - Nos casos de projeto de resolugdo e de projeto de decreto
legislativo considerar-se-5 concluida a deliberagSo com a votagSo final, a elaboragdo
da norma juridica, que ser6 promulgada pelo Presidente da Cdmara.

Art. 96 - A mat6ria constante de projeto de lei rejeitada somente poder6 ser
objeto de novo projeto, na mesma sessSo legislativa, mediante proposta da maioria
absoluta dos membros da CAmara.

suBsEgAo tl
DAS EMENDAS A LEI ORGANICA

Art. 97 - A Lei Orgdnica Municipal poderd ser emendada mediante proposta:

I - do Prefeito Municipal;

ll - de um tergo, no minimo, dos membros da CAmara Municipal;

lll - da populagSo subscrita por cinco por cento do eleitorado do Municipio.

S 1o - A proposta de emenda d Lei OrgAnica Municipal ser6o discutida e
votada em dois turnos de discussSo e votag6o, com intersticio minimo de dez dias,
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, 213 dos votos dos membros
da CAmara;

S 2o - A Lei OrgAnica Municipal nio poderd ser emendada na vig6ncia da
decretagSo de Estado de Sftio, Estado de Defesa ou de lntervengao do Estado no
Municipio;

S 3o - Aprovada a emenda esta ser6 promulgada pela Mesa da CAmara, com o
respectivo nfmero de ordem.

suBsEgAo ill
DAS LEIS

Art. 98 - A iniciativa das leis complementares e ordin6rias cabe a qualquer
Vereador ou Comissdo da C6mara, ao Prefeito Municipal e aos cidadios, na forma e
nos casos previstos nesta Lei OrgAnica.

Art. 99 - Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa das leis que disponham
sobre:

| - a organizaglo administrativa, as mat6rias orgamentdrias e tributdrias e os
servigos p0blicos;

ll - os servidores p0blicos municipais, seu regirne juridico, a criagio e o
provimento de cargos, empregos e fung6es na administragSo direta, autdrquica e
fundacional do Poder Executivo, a estabilidade e aposentadoria e a fixagio e
alteragSo de remunerag3o, salvo as exceg6es previstas na Constituigio Federal e
Estadual e nesta Lei Org6nica;
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lll - a criagao, a estruturagao e as atribuig6es dos 6rg6os p0blicos da
administragio municipal.

Par6grafo 0nico - Nio serd admitido aumento da despesa prevista nos projetos
de iniciativa do Prefeito, ressalvado o disposto no artigo 166, SS 30 e 40, da
Constituigio da Reptblica.

Art. 100 - A iniciativa popular serii exercida pela apresentagSo, d Cdmara
Municipal de projeto de lei subscrito por, no minimo, 5% (cinco por cento) dos
eleitores inscritos no Municipio, contendo assunto de interesse especffico do
Municipio, da cidade ou de bairros.

S 10 - A proposta popular deverd ser articulada, exigindo-se para o seu
recebimento pela CAmara, a identificagio dos assinantes, mediante indicagSo do
nfmero do respectivo titulo eleitoral, bem como a certidio expedida pelo orgdo
eleitoral competente, contendo a informagdo do n0mero total de eleitores do
Municipio.

S 2o - Os projetos de lei apresentados atrav6s da iniciativa popular serSo
inscritos prioritariamente na ordem do dia da GAmara.

S 3o - Os projetos ser6o discutidos e votados no prazo m6ximo de quarenta e
cinco dias, garantida a defesa em plendrio por um dos cinco primeiros signat6rios.

S 4o - Decorrido o prazo do pardgrafo anterior, o projeto ir6 automaticamente
para a votag6o, independentemente de pareceres.

S 5o - N5o tendo sido votado at6 o encerramento da Sessio Legislativa, o
projeto estard inscrito para a votagfio na sessSo seguinte da mesma tegislatura ou
na primeira sessSo da legislatura subseqUente.

Art. 101 - 56o objetos de leis complementares as seguintes mat6rias:

l- Plano Diretor;

ll - Codigo Tributdrio Municipal;

lll - Codigo de Obras;

lV - Codigo de Posturas;

V - Codigo de Zoneamento;

Vl - C6digo de Parcelamento do Solo;

Vll - C6digo de Edificag6es;

Vlll - Regime Juridico dos Servidores;

lX - Codigo de Seguranga contra Inc6ndio e p6nico;

X - Codigo de Limpeza Urbana.
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ParSgrafo 0nico - As leis complementares exigem para a sua aprovagio o voto
favordvel da maioria de 2/3 dos membros da Cdmara, asseguradas is regras
estabelecidas na votagSo das leis ordin6rias.

Art. 102 - Nio serS admitido o aumento da despesa prevista nos projetos que
versem sobre a organizagio dos servigos administrativos da CAmara Municipal.

Art. 103 - O Prefeito enviar6 d Cdmara Municipal projetos de lei de sua iniciativa
e poderd solicitar urg€ncia para apreciagio.

S 1o - A solicitagSo prevista no caput deste artigo dever6 ser apreciada pela
C6mara dentro de, no m6ximo, quarenta e cinco dias, contados da data do seu
recebimento.

S 2o - Esgotado o prazo prescrito no par6grafo anterior sem deliberagSo pela
CAmara, ser6 esta incluida na ordem do dia, sobrestando-se a deliberagio quanto
aos demais assuntos, at6 que se ultime a votag6o.

S 3o - O prazo estabelecido no presente artigo n6o corre em periodo de recesso
da cdmara e nem se aplica aos projetos regulados em lei complementar.

Art. 104 - O projeto de lei aprovado pela CAmara ser6, no prazo de dez dias
0teis, enviado pelo seu Presidente ao Prefeito que, concordando, o sancionard no
prazo de quinze dias 0teis.

S 1o - Decorrido o prazo de quinze dias 0teis, o silEncio do Prefeito importar6
em sangSo.

S 2o - Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional
ou contrdrio ao interesse publico, vetS-lo-5 total ou parcialmente, no prazo de quinze
dias {teis, contado da data de recebimento, e comunicar6, dentro de quarenta e oito
horas, ao Presidente da C6mara os motivos do veto.

S 3o - O veto parcial somente abrangerd texto integral de artigo, de pardgrafo,
de inciso ou alinea.

S 40 - O veto ser6 apreciado no prazo de trinta dias, contado do seu
recebimento, com parecer ou sem ele, em uma 0nica discussio e votag6o.

S 5o - O veto somente ser6 rejeitado pela maioria absoluta dos Vereadores, em
votagdo nominal.

S 6o - Esgotado sem deliberagio o prazo previsto no $ 40 deste artigo, o veto
ser6 colocado na ordem do dia da sessdo imediata, sobrestadas as demais
proposig6es at6 sua votagio final.

S 7o - Se o veto for rejeitado, o projeto ser6 enviado ao Prefeito, em quarenta e
oito horas, para promulgagio e publicagio.

S 8o - Se o Prefeito nio promulgar e publicar a lei nos prazos previstos, e ainda
no caso de sangdo t6cita, o Presidente da CAmara a promulgarA e publicard; se este
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nao o fizer no prazo de quarenta e oito horas, caber6 ao vice-presidente
obrigatoriamente faz6-lo.

S go - A manutengSo do veto n6o restaura mat6ria suprimida ou modificada pela
CAmara.

Art. 105 - A mat6ria constante de projeto de lei rejeitado somente poderd
constituir objeto de novo projeto, na mesma sess5o legislativa, mediante proposta da
maioria absoluta dos membros da Cdmara.

Art. 106 - A ResolugSo destina-se a regular mat6ria politico-administrativa da
CAmara, de sua competdncia exclusiva, n6o dependendo de sangSo ou veto do
Prefeito Municipal.

Art. 107 - O Decreto Legislativo destina-se a regular mat6ria de competdncia
exclusiva da Cdmara que produza efeitos externos, ndo dependendo de sangdo ou
veto do Prefeito.

Art. 108 - O Processo Legislativo das Resolug6es e dos Decretos Legislativos
se dard conforme determinado no Regimento Interno da CAmara, observando no
que couber, o disposto nesta Lei Orginica.

sEgAo vtl
DA REMUNERA9AO DOS AGENTES pOLiTtCOS

Art. 109 - A remuneragSo do Prefeito, do Vice-Prefeito, Presidente da C6mara e
dos Vereadores serii fixada pela Cdmara Municipal no tiltimo ano da legislatura, at6
trinta dias antes da eleigSo municipal, vigorando para a legislatura subseqUente,
observado o disposto na ConstituigSo Federal e Estadual, conforme art. 29, inciso
V, observado o que comp6em os arts. 37, Xl, 39, S 40, 1S0, ll, 153, lll, e 153, $ 20.
I (ambos da C.F.).

Par6grafo Unico - Os Vereadores da CAmara Municipio de Novo Jardim nio tdm
direito d percepgSo do d6cimo terceiro sal6rio.

Art. 110 - Poder5 ser prevista remuneragSo para as sessoes extraordin6rias,
desde que observado o limite fixado no artigo 57, S 7" da Constituigio Federal,
com redagio dada pela Emenda Constitucional no. 32 de 11 de setembro de
2001.

Art. 111 - Na falta de fixagio da remuneragio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, na forma do artigo gg, prevalecer6 a do m€s de dezembro do 0ltimo
ano da legislatura, atualizada monetariamente pelo fndice oficial de corregio.

Art. 112 - A lei fixar6 crit6rios de di6rias, para indenizagao de despesas de
viagem do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.

Par6grafo 0nico - A indenizaglo de que trata este artigo ndo serd considerada
como remuneragio.
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Art. 1 13 - Observados os principios e as normas da Constituigio da RepUblica e
da Constituig6o do Estado, a fiscalizagio cont6bil, financeira, orgamentdria,
operacional e patrimonial do Municipio e das entidades da administrag6o direta,
indireta e fundacional, quanto dr legalidade, legitimidade, economicidade, aplicagdo
dos recursos e das subveng6es e renfncia de receitas, ser6o exercidas pela
CAmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno
de cada Poder.

S 1o - O controle externo a cargo da CAmara Municipal serS exercido com o
auxilio do Tribunal de Contas do Estado, que emitir6 parecer pr6vio, sobre as contas
mensais e anuais do Municipio.

S 2o - Somente por decisSo de dois tergos dos membros da Cdmara Municipal
deixarS de prevalecer o parecer pr6vio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado,
sobre as contas do Prefeito.

S 3o - As contas anuais do Prefeito ficarSo no recinto da Cdmara Municipal
durante sessenta dias, anualmente, i disposigSo de qualquer contribuinte, para
exame e apreciagdo, o qual poder6 questionar-lhe a legitimidade, na forma da lei.

S 4o - A CAmara municipal n6o julgar6 as contas antes do parecer do Tribunal
de Contas, nem antes de escoado o prazo para exame pelos contribuintes.

S 5o - As contas da Cdmara Municipal integram, obrigatoriamente, as contas do
Municipio.

S 6o - As contas relativas dr aplicag6o de recursos transferidos peta Uni6o e pelo
Estado serSo prestadas na forma da legislagSo pertinente a cada esfera de governo,
podendo o Municipio suplementar essas contas, sem prejuizo de sua inclusio na
prestagSo anual de contas.

S 7o - Prestar6 contas qualquer pessoa fisica ou juridica, de direito p0blico ou de
direito privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e
valores p0blicos ou pelos qual o Municlpio responda, ou em nome deste, assuma
obrigag6es de natureza pecuni6ria, em conformidade com as normas baixadas pelo
Tribunal de Contas.

Art. 114 - Os Poderes Legislativo e Executivo manterSo, de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:

| - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a
execug6o dos programas de governo e do orgamento do Municipio;

ll - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto d efic6cia e efici6ncia
da gestdo orgament6ria, financeira e patrimonial nos orgaos e entidades da
administragio municipal, bem como da aplicagSo de recursos priblicos por entidades
privadas;
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lll - exercer o controle das operag6es de cr6dito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres do Municfpio;

lV - apoiar o controle externo no exercicio de sua missio institucional.

S 1o - o orgSo respons6vel pelo controle interno do Executivo 6 a Auditoria Geral
do Municipio.

S 2o - Os responsSveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dar6o cidncia ao Tribunal de Contas do
Estado.

S 3o - Qualquer cidad6o, partido polltico, associag6o ou sindicato e parte
legitima para, na forma da lei, denunciar irregularidade perante o Tribunal de
Contas.

Art. 115 - Os Poderes Legislativo e Executivo e as unidades integrantes da
administragdo aut6rquica, fundacional e indireta encaminharSo ao Tribunal de
Contas, sob pena de responsabilidade, no m6s seguinte a cada trimestre:

| - o n0mero total dos servidores ptiblicos nomeados e contratados, por classe
de empregos, durante o trimestre;

ll - a despesa total com pessoal, confrontada com o valor das receitas no
trimestre e no periodo vencido do ano;

lll - a despesa total com noticiSrio, propaganda ou promogeo, qualquer que
tenha sido o veiculo de planejamento, estudo e divulgagdo.

Art. 116 - A Comissio Permanente a que a Gdmara Municipal atribuir
compet6ncia fiscalizadora, diante de indicios de despesas n6o autorizadas, ainda
que sob a forma de investimento n6o programado ou de subsidios nio aprovados,
para garantir a eficdcia de sua agio fiscalizadora.

CAPITULO III
DO PODER EXECUTIVO

sEgAo I

DO PREFEITO MUNICIPAL

Art. 117 - O Poder Executivo 6 exercido pelo Prefeito, com fung6es politicas,
executivas e administrativas.

Art. 118 - O Prefeito e o Vice-Prefeito ser6o eleitos pelo voto direto, universal e
secreto, numa s6 chapa, em pleito simult6neo, dentre cidadSos maiores de vinte e
um anos, no gozo dos direitos pollticos, observadas as condig6es de elegibilidade
prevista no artigo 14, da ConstituigSo da Rep0blica, para um mandato de quatro
anos autorizados d reeleigSo, observado a Lei eleitoral.

Art. 119 - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarSo posse no dia 10 de janeiro do
ano subseqUente d eleigSo, em sessSo solene da C6mara Municipal ou, se esta n6o
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estiver reunida, perante a autoridade judici6ria competente, ocasido em que
prestardo o seguinte compromisso:

"PROMETO CUMPRTR A CONSTTTUEAO FEDERAL, A CONST|TU|9AO
ESTADUAL E A LEI ORGANICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER
o BEM GERAL DOS MUNiCrpeS E EXERCER O CARGO SOB tNSptRAgAO OA
DEMOCRACIA, DA LEGITIMIDADE E DA LEGALIDADE".

S 1o - Se at6 o dia dez de janeiro, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de
forga maior devidamente comprovado e aceito pela CAmara Municipal, ndo tiver
assumido o cargo, este serS declarado vago.

S 2o - Enquanto n6o ocorrer i posse do Prefeito, assumir6 o cargo o Vice-
Prefeito, e na falta ou impedimento deste o Presidente da CAmara Municipal.

S 3o - No ato da posse e ao t6rmino do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito
far6o declaragdo p0blica de seus bens, a qual ser6 transcrita em livro pr6prio
arquivado na C6mara Municipal, resumida em atas e disposta ao conhecimento
p0blico.

S 4o - O Vice-Prefeito, al6m de outras atribuig6es que lhe forem conferidas pela
ConstituigSo do Estado e por esta Lei OrgAnica, auxiliar6 o Prefeito, quando for
convocado para miss6es especiais, e poder6, sem perda de mandato e mediante
autorizag6o da Cdmara, aceitar e exercer cargo ou fungio de confianga municipal,
estadual ou federal.

Art. 120 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ser6o
chamados ao exercicio do Poder Executivo, sucessivamente, o Presidente e o vice-
presidente da CAmara Municipal.

Art. 121 - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-6 eleigSo
noventa dias depois de aberta a 0ltima vaga, para completar o periodo dos
antecessores.

S 1o - Ocorrendo a vacdncia no terceiro ano do periodo de governo, a eleigio
para ambos os cargos ser6 feita trinta dias depois de aberta a riltima vaga, pela
Cdmara Municipal, na forma da lei.

S 2o - Ocorrendo a vacAncia no 0ltimo ano do periodo de governo, serSo
sucessivamente chamados para exercer o cargo de Prefeito, o Presidente e o vice-
presidente da Cdmara.

Art. 122 - At6 trinta dias antes das eleig6es municipais, o Prefeito dever6
preparar, para entregar ao sucessor e para publicagSo imediata, relat6rio da
situagSo da AdministragSo Municipal que conter5, entre outras, informag6es
atualizadas sobre:

| - divida do Municipio, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos,
inclusive das dfvidas em longo prazo e encargos decorrentes de operag6es de
cr6dito, informando sobre a capacidade da Administrageo Municipal em realizar
operag6es de cr6dito de qualquer natureza;
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ll - medidas necessdrias i regularizagdo das contas municipais perante o
Tribunal de Contas;

lll - prestag6es de contas de conv6nios celebrados com organismos da UniSo
e do Estado, bem como do recebimento de subveng6es ou auxilios;

lV - situagdo dos contratos com concession6rias e permissionArias de servigo
p0blico;

V - estado dos contratos de obras e servigos em execugSo ou apenas
formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que h6 por executar e
pagar, com os prazos respectivos;

Vl - transferGncias a serem recebidas da Uniio e do Estado por forga de
mandamento constitucional ou de conv€nios;

Vll - projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Cdmara
Municipal, para permitir que a nova administragio decida quanto A conveniEncia de
lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirS-los;

VIll - situagio dos servidores do Municipio, seu custo, quantidade e 6rg5os em
que est6o lotados e em exerclcio.

Atl. 123 - 56o crimes de responsabilidade do Prefeito os atos assim definidos
em leifederal.

Par6grafo 0nico - O Prefeito serd julgado nos crimes comuns e de
responsabilidade pelo Tribunal de Justig do Estado.

Att. 124 - S5o infrag6es politico-administrativas os atos do Prefeito definidas
esta Lei OrgAnica e nas demais leis.

Pardgrafo 0nico - Pela pr6tica de infrag6o politico-administrativa o Prefeito ser6
julgado perante a C6mara Municipal.

suBsEgAo I

DAS ATRtBUtgoES DO PREFETTO

Art. 125 - Compete privativamente ao Prefeito:

| - representar o Municipio em juizo e fora dele;

ll - exercer a diregdo superior da Administragdo p0brica Municipal;

lll - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei
Orgdnica;

fV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Camara e
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execugdo;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
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Vl - enviar d CAmara Municipal o Plano Plurianual, as Diretrizes Orgament6rias,
o Orgamento Anual do Municipio e o Plano Diretor;

Vll - apresentar anualmente A Cimara Municipal relat6rio circunstanciado sobre
o programa da administragio para o ano seguinte, bem assim o estado das obras e
dos servigos municipais em execugSo;

Vlll - dispor sobre a organizagdo e o funcionamento da administragSo
municipal, na forma da lei;

lX - comparecer ou remeter o plano de governo d CAmara Municipal por
ocasiSo da abertura da SessSo Legislativa, expondo a situagSo do Municipio e
solicitando as providdncias se julgar necessdrias;

X - prestar, anualmente, d CAmara Municipal, dentro do prazo legal, as contas
do Municipio referentes ao exercicio anterior;

Xl - prover e extinguir os cargos, na forma da lei;

Xll - decretar, nos termos legais, desapropriagSo por necessidade de utilidade
p0blica ou por interesse social;

Xlll - celebrar convdnios com entidades p0blicas e contratos com as entidades
privadas para a realizag6o de objetivos de interesse do Municipio;

XV - prestar A CAmara Municipal, dentro de quinze dias 0teis, as informag6es
solicitadas;

XV - fazer a publicagSo mensal dos balancetes financeiros e, anualmente, das
prestag6es de contas da aplicagio dos recursos e auxilios federais e estaduais
recebidos pelo Municipio;

XVI - colocar A disposigio da C6mara, at6 o dia vinte de cada m6s, o
duod6cimo de sua dotagSo orgament6ria, nos termos da lei complementar prevista
no artigo 165, S 9o da ConstituigSo da Rep0blica;

XVll - solicitar o auxilio das forgas policiais para garantir o cumprimento de seus
atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal, na forma da lei;

XVlll - decretar calamidade p0blica quando ocorrerem fatos que a justifiquem;

XIX - fixar as tarifas dos servigos p0blicos concedidos e permitidos, bem como
daqueles explorados pelo proprio Municipio, conforme crit6rios estabelecidos na
legislagSo municipal;

XX - nomear e exonerar os administradores regionais;

XXI - superintender a arrecadagSo dos tributos e pregos, bem como a guarda e
a aplicagSo da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das
disponibilidades orgamentdrias ou dos cr6ditos autorizados pela CAmara;
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XXll - aplicar as multas previstas na legislagSo e nos contratos ou convEnios,
bem como relevS-las, na forma da lei;

Xxlll - resolver sobre os requerimentos, as reclamag6es ou as representag6es
que lhe forem dirigidos;

XXIV - nomear e exonerar os secretdrios, dirigentes de autarquias, fundagOes
ou empresas p0blicas do Municipio, bem como os titulares de cargos ou fung6es de
confianga ou comiss6o;

XXV - apresentar as contas ao Tribunal de Contas dos Municipios, sendo os
balancetes mensais em at6 quarenta e cinco dias contados do encerramento do m6s
e as contas anuais at6 sessenta dias ap6s a abertura da SessSo Legislativa,
para o parecer pr6vio deste e o posterior julgamento da CAmara Municipal;

XXVI - prestar contas da aplicagio dos auxilios federais e estaduais entregue
ao Municipio, na forma da lei.

S 1o - O Prefeito poder6 delegar as atribuig6es previstas nos incisos Xlll, XXIV,
e XXVI deste artigo;

S 2o - O Prefeito poder6, a qualquer momento, seguindo seu 0nico crit6rio,
avocar a si a compet6ncia delegada.

o1?".-:EEf,3l!

Art. 126 - O Prefeito nio poder6, sem licenga da C6mara Municipal, ausentar-
se do Pais por qualquer prazo ou do Municfpio por mais de quinze dias.

Art. 127 - O Prefeito poderS licenciar-se, quando impossibilitado de exercer o
cargo, por motivo de doenga devidamente comprovada.

ParSgrafo 0nico - No caso deste artigo e de ausdncia em missio oficial, o
Prefeito licenciado fard jus a sua remuneragfio integral.

Art. 128 - O Vice-Prefeito ndo poderd assumir cargos de Ministro de Estado,
Secretdrio de Ministro, Secret6rio de Estado, Secret6rio Municipal ou equivalente
sem licenciar-se de suas fung6es, com autorizagdo da Cdmara, por voto da maioria
absoluta de seus membros, sob pena de perda do mandato.

suBSEgAo ilt
DAS PROtBtgoES

Art. 129 - Ao Prefeito, desde a posse, 6 vedado:

I - firmar ou manter contrato com o Municipio ou com suas autarquias,
empresas publicas, sociedades de economia mista, fundag6es ou empresas
concessiondrias de servigo p0blico municipal, salvo quando o contrato obedecer a
cl6usulas uniformes:
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ll - aceitar ou assumir outro cargo ou fung6o na administragSo p0blica,
ressalvada a posse em virtude de concurso p0blico e observado o disposto na
ConstituigSo Estadual;

lll - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades
mencionadas no inciso l, deste artigo, bem como ser proprietSrio, controlador ou
diretor de empresa que tenha qualquer tipo de neg6cio com o Municipio ou nela
exercer fung6o remunerada.

Par6grafo tnico - Ao Vice-Prefeito aplica-se o disposto neste artigo.

Art. 130 - E vedado ao Prefeito assumir, por qualquer forma compromissos
financeiros para execugSo de programas ou projetos apos o t6rmino do seu
mandato, n6o previstos no plano plurianual.

S 10 - O disposto neste artigo nio se aplica nos casos comprovados de
calamidade p0blica.

S 20 - S5o nulos e ndo produzirdo nenhum efeito os empenhos e atos
praticados em desacordo com este artigo, sem prejufzo da responsabilidade do
Prefeito.

sEgAo tl
DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Art. 131 - O Prefeito, por interm6dio de lei municipal, estabelecerd as
atribuig6es dos seus auxiliares diretos e dos administradores regionais, definindo-
lhes compet€ncia, deveres e responsabilidades.

S 1' - 56o auxiliares diretos do Prefeito:

| - os Secret6rios Municipais ou diretores equivalentes;

ll - os Subprefeitos.

lll - Os cargos s6o de livre nomeagdo e demissio do prefeito.

Art. 132 - Os auxiliares diretos do Prefeito s6o solidariamente responsSveis
pelos atos que assinarem ordenarem ou praticarem.

S 1" - 56o condig6es essenciais para a investidura no cargo de Secret6rio;
subprefeito ou diretor equivalente:

| - ser brasileiro;

ll - estar no exerclcio dos direitos politicos;

lll - ser maior de vinte e um anos.

Art. 133 - Os auxiliares diretos do Prefeito deverio tazer declaragao de bens no
ato de sua posse em cargo ou fungdo p0blica municipal e quando de sua
exonera96o.
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sEgAo ill
DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DOS SUBPREFEITOS

Art. 134 - Os Secretdrios Municipais serSo escolhidos dentre maiores de 21
anos, no exercicio dos direitos politicos, e a criag6o, estruturagio e atribuig6es das
secretarias ser6o de acordo com o que disp6e a lei.

Art. 135 - Compete aos Secret6rios Municipais: exercer a orientagio,
coordenagdo e supervisdo dos orgSos e entidades da administragio municipal, na
6rea de sua competBncia; referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito,
pertinentes 6 sua Srea de compet€ncia; apresentar ao Prefeito relat6rio anual de sua
gest6o na secretaria; praticar os atos inerentes 6s atribuig6es que forem outorgadas
ou delegadas pelo Prefeito e expedir instrug6es para execugSo das leis,
regulamentos e decretos.

Art. 136 - A competEncia dos Secret6rios Municipais abranger6 todo o
territ6rio do Municfpio, nos assuntos pertinentes ds respectivas secretarias.

Art. 137 - Os Secret6rios serio sempre nomeados em comissio, far6o
declarag6o publica de bens no ato da posse e no termino do exercicio do cargo e
ter6o os mesmos impedimentos dos Vereadores e do Prefeito, enquanto
permanecerem no cargo.

S 1o - Os Secret6rios s6o solidariamente respons6veis com o Prefeito e
responderdo judicial e criminalmente pelos atos que assinarem ordenarem ou
praticarem.

S 2o - As disposig6es desta segio aplicam-se aos diretores com cargos
equivalentes ao de Secretario, e aos Subprefeitos.

S 3" - a compet6ncia do Subprefeito limitar-se-6 ao Distrito para o qual foi
nomeado.

I cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instrug6es recebidas do Prefeito,
as Leis, resolug6es, regulamentos e demais atos do Prefeito e da Cdmara;

ll - fiscalizar os servigos Distritais;

lll - atender as reclamag6es das partes e encaminhd-las ao Prefeito, quando
se tratar de mat6ria estranha is suas atribuig6es ou quando lhes for favordvel a
decis6o proferida;

lV - indicar ao Prefeito as provid6ncias necessdrias ao Distrito;

V - prestar contas ao Prefeito mensalmente ou quando lhe forem solicitadas.

S 4' - O Subprefeito em caso de licenga ou impedimento ser6 substituido por
pessoas de livre escolha do Prefeito.
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TITULO V
DA TRTBUTAqAO E DO OR9AMENTO

CAP|TULO I

DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL

SEQAO I

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Art. 138 - S5o tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuig6es de
melhoria decorrentes de obras p0blicas, instituidos por Lei Municipal, atendidos os
principios estabelecidos na Constituigio Federal e nas normas gerais de direito
tributdrio.

Art. 139 - Compete ao Municipio instituir imposto sobre:

| - propriedade predial e territorial urbana;

ll - transmissSo inter-vivos, a qualquer tltulo, por ato oneroso, de bens im6veis,
por natureza ou acessSo fisica, e de direitos reais sobre im6veis, exceto os de
garantia, bem como cessSo de direitos a sua aquisigdo;

lll - vendas a varejo de combustiveis liquidos e gasosos, exceto 6leo diesel;

lV - servigos de qualquer natureza, n5o compreendidos na compet6ncia do
Estado, definidos na lei complementar prevista no Art. 146, da Constituigio
Federal.

S 1o - O imposto previsto no inciso I poderd ser progressivo, nos termos da lei,
de forma a assegurar o cumprimento da fungio social da propriedade.

S 2o - A cobranga do imposto a que se refere o inciso I terd aliquota
diferenciada a partir dos seguintes crit6rios:

a) Srea do terreno construlda;

b) localizagio do im6vel;

c) n0mero de im6veis de um mesmo propriet6rio.

S 3o - O imposto previsto no inciso ll nio incide sobre a transmissio de bens ou
direitos incorporados ao patrimOnio de pessoa juridica em realizagSo de capital, nem
sobre a transmissdo de bens ou direitos decorrentes de fus6o, incorporagdo, cis6o
ou extingdo de pessoa juridica, salvo se nesses casos, a atividade preponderante do
adquirente for d compra e venda desses bens ou direitos, locagio de bens imoveis
ou arrecadagdo mercantil.

S 4o - O imposto previsto no inciso lV ndo incide sobre as atividades e
promog6es culturais de grupos ou artistas residentes no Municipio, que visem d
difusSo de sua pr6pria criagSo cultural e artistica.
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Art. 140 - As taxas so poderSo ser instituldas por lei, em raz6o do exercicio do
poder de policia ou pela utilizag6o efetiva ou potencial dos servigos p0blicos,
especlficos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos dr disposigdo pelo
Municipio.

Pardgrafo 0nico - Para a cobranga de taxas, ndo se poder6 tomar como base
de c6lculo a que tenha servido para inciddncia dos impostos.

Art. 141- Ser6 cobrada contribuigSo de melhoria decorrente de obras p0blicas.

Par6grafo rinico - A lei poder6 estabelecer crit6rios e formas especificas para o
pagamento da contribuigdo de melhoria, observando-se as condig6es
socioecon6micas do propriet6rio do im6vel beneficiado.

Att. 142 - Pertencem ao Municipio:

| - o produto da arrecadagdo do imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer titulo, pela
administragSo direta e indireta;

ll - cinqUenta por cento do produto da arrecadagSo do imposto da Uniio sobre
a propriedade territorial, rural, relativamente aos im6veis situados no Municipio;

lll - cinqUenta por cento do produto da arrecadag5o do imposto do Estado sobre
a propriedade de velculos automotores licenciados no territorio Municipal;

lV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadagSo do imposto do Estado
sobre operag6es relativas a circulagSo de mercadorias e sobre prestagao de
servigos de transporte interestadual e intermunicipal de comunicagio.

Att. 143 - A receita municipal se constituird da arrecadagao dos tributos
municipais, da participagSo em tributos da UniSo e do Estado, dos recursos
resultantes do Fundo de Participagdo dos Municipios e da utilizagio dos seus bens,
servigos, atividades e outros ingressos.

sEgAo tl
DAS LtMtTAgoES DO PODER DE TRTBUTAR

Art. 144 - Sem prejulzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 6
vedado ao Municipio;

| - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabelega;

ll - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontre em situagao
equivalente, proibida qualquer distingdo em razdo de ocupagio profissional ou
fungSo por eles exercida, independentemente de denominagio juridica dos
vencimentos, titulos ou direitos;

lll - Cobrar tributos:

a) em relagio a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigdncia da lei que
os houver instituido ou aumentados:
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b) no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou;

lV - utilizar tributos, com efeito, de confisco;

V - estabelecer limitag6es ao trdfego de pessoas ou bens por meio de tributos,
ressalvados a cobranga de peddgio pela utilizagdo de vias conservadas pelo poder
priblico;

Vl - instituir imposto sobre:

a) patrimonio, renda ou servigos da Uniio, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municipios;

b) templo de qualquer culto.

c) patrim6nio, renda ou servigos dos partidos politicos, inclusive de suas
fundag6es, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituig6es de educagao
e de assist6ncia social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periodicos e o papel destinado i sua impressio;

Os imoveis que estejam sendo usados gratuitamente, para fins exclusivos de
funcionamento de creches filantropicas, mantidas pelo Poder P0blico Municipal ou a
ela conveniadas.

Vll - estabelecer diferengas tribut6rias entre bens e servigos de qualquer
natureza, em raz6o de sua proceddncia ou destino.

S 1o - A vedagio do inciso Vl, alinea "a", deste artigo, 6 extensiva ds autarquias
e ds fundagdes instituidas e mantidas pelo Poder P0blico, no que se refere ao
patrimdnio, A renda e seus servigos, vinculadas is finalidades essenciais, ou ds
delas decorrentes.

S 2o - As vedag6es do inciso Vl, alinea a, deste artigo e do pardgrafo anterior
nio se aplicam ao patrim6nio, d renda e aos servigos relacionados com exploragao
de atividades econ6micas regidas pelas normas aplicdveis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestagdo ou pagamento de pregos ou tarifas pelo
usudrio, nem exonerar o promitente comprador da obrigagSo de pagar imposto
relativamente ao bem imovel.

S 3o - As vedag6es expressas no inciso Vl, allneas 'rbtr e "c", deste artigo,
compreendem somente o patrim6nio, a renda e os servigos, relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

S 4o - A lei determinard medidas para que os consumidores sejam esclarecidos
acerca dos impostos incidentes sobre mercadorias e servigos.

S 50 - Qualquer anistia ou remissSo gue envolva matdria tributaria ou
previdenciSria so poderd ser concedida atrav6s de lei municipal especifica.
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Art. 145 - Nenhum contribuinte seri obrigado ao pagamento de qualquer tributo
langado pela Prefeitura, sem pr6via notificag6o.

S 1o - Considera-se notificagdo a entrega do aviso de langamento no domicilio
fiscal do contribuinte, nos termos da legislagdo federal pertinente.

S 2o - Do langamento do tributo cabe recurso aos 6rg5os de julgamento do
contencioso administrativo assegurado para sua interposigio o prazo de quinze dias,
contados a partir da notificagio.

Art. 146 - O Poder P0blico Municipal ficarl obrigado a fornecer, em tempo hdbil,
as informag6es e esclarecimentos que se fizerem necessdrio, sempre que
solicitados por qualquer contribuinte, entidade sindical, civil e partido politico.

CAPiTULO II
DAS F|NAN9AS PUBLTCAS MUNtCtPAtS

sEgAo I

DOS OR9AMENTOS

suBSEgAo I

DtsPostgoes cennts

Ar1. 147 - Leis de iniciativa do poder Executivo estabelecerao:

| - o plano plurianual de investimentos;

ll - as diretrizes orgament6rias;

lll - os orgamentos anuais.

S 1o - A Lei que instituir o plano plurianual de investimentos estabelecer6 as
diretrizes, objetivos e as metas para a Administragdo, prevendo as despesas de
capital a outras dela decorrentes, bem como as relaiivas aos programas de durag6o
continuada.

S 2o - A Lei de.diretrizes orgament6rias definir6 as metas e prioridades para a
Administragio, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro
subseqUente.

| - O projeto de lei das diretrizes orgamentdrias, salvo outra data imposta pela
Lei Orgdnica, chega ao Legislativo Municipal ate o dia 15 de abril de cada exercicio,
{9v9$o ser aprovado e devolvido paru a sangio at6 30 de junho (art. 35, S 2o, ll,
ADCT da C.F.).

S 3o - O Poder Executivo providenciarA a publicagSo, at6 trinta dias ap6s o
encerramento da cada bimestre, de relat6rio resumido da execugdo orgamentdria.

S 4o - A lei orgament6ria anual compreender6:
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a) o orgamento fiscal, referente aos Poderes Municipais, seus fundos, orgios
e entidades da Administragdo Direta e indireta, inclusivo fundag6es instituidas ou
mantidas pelo Poder P0blico;

b) o orgamento de investimentos das empresas em que o Municipio, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

c) o orgamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e
6rg5os a ela vinculados, da Administragio Direta ou Indireta, bem como os fundos e
fundag6es instituidos ou mantidos pelo Poder P0blico.

| - O Orgamento anual do Municipio dever6 ser encaminhado ao Poder
Legislativo at6 o dia 31 de agosto de cada exerclcio (art. 35, S 2o, lll, ADGT da
C.F.), quando n6o previsto outro p'azo pela Lei OrgAnica do Municlpio, n6o sendo
posslvel o encerramento da SessSo Legislativa sem a devolugdo do mesmo para a
sangSo.

S 5o - O projeto de Lei orgament6ria serd acompanhado de demonstrativo do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de iseng6es, anistias, remiss6es,
subsidios e beneficios de natureza financeira tributdria e crediticia.

S 6o - O projeto de Lei Orgamentdria serS acompanhado de uma relagSo com
os nomes, cargos e sal6rios de todos aqueles que sob qualquer forma, recebam do
erSrio municipal.

S 7o - A Lei orgament6ria anual nio conter6 dispositivo estranho d previsio da
receita e fixagSo de despesa, ndo se incluindo na proibigSo a autorizagio para
abertura de cr6ditos suplementares e de operag6es de cr6dito, ainda que por
antecipagSo de receitas, nos termos da lei.

S 8" - A Lei orgament6ria serd encaminhada Cimara Municipal at6 o dia trinta
de setembro impreterivelmente.

Art. 148 - S5o vedados:

| - o inicio de programa ou projeto n6o incluido na lei orgament6ria anual;

lf - a realizagdo de despesa ou a assungSo de obrigag6es diretas que
excedam os cr6ditos orgament6rios ou adicionais;

flf - a realizagilo de operag6es de cr6dito que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante cr6ditos suplementares
ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela maioria absoluta de Cdmara
Municipal;

lV - a vinculagio de receita de impostos aos 6rg5os, fundo ou despesa,
ressalvada as exceg6es previstas na Constituigdo Federal e no Constituigao do
Estado do Tocantins;

V - abertura de credito suplementar ou especial sem pr6via autorizagao
legislativo e sem indicagio dos recursos correspondentes;
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Vl - a transposigdo, o remanejamento ou a transferdncia de recursos de uma
categoria de programag6o para outra, ou de um 6196o para outro, sem pr6via
autorizagSo legislativa ;

Vll - a concessdo ou utilizagdo de crEditos ilimitados;

Vlll - a utilizagSo sem autorizagdo legislativa especifica, dos recursos dos
orgamentos fiscais e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir d6ficit
de empresas, fundag6es e fundos;

lX - a instituigio de fundos, de qualquer natureza, sem previa autorizagio
legislativa;

S 1o - Nenhum investimento, cuja execugSo ultrapasse um exercicio
Financeiro, poder6 ser iniciado sem pr6via inclusSo no plano plurianual, ou sem lei
que autorize a inclusSo.

S 2o - Os creditos especiais e extraordin6rios ter6o vig€ncia no exercicio
financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorizagdo for promulgado
nos 0ltimos quatro meses daquele exerclcio, caso em que, reabertos nos limitel de
seus saldos, serd incorporado ao orgamento do exerclcio financeiro subseqUente.

S 3o - A abertura de cr6ditos extraordinSrios somente ser6 admitida para
atender a despesas imprevislveis e as decorrentes de comogdo interna ou
calamidade p0blica.

S 5o Os recursos correspondentes ds dotag6es orgament6rias,
compreendidos os cr6ditos suplementares especiais, destinados aos orgios do
Poder Legislativo, ser-lhes-6o entregues at6 o dia vinte de cada mds, na forma da
Lei complementar Federal. (art. 29a, g 20 da constituigio Federal).

S 6o - Os repasses ao Poder Legislativo Municipal far-se-6o mensalmente, na
proporgSo de um doze avos do total dos valores estabelecidos pelo Art. 29-A, da
Constituigio Federal, calculados sobre a Receita efetivamente arrecadada no
exercicio anterior.

S 7o - A lei orgament6ria anual conter6 os seguintes dispositivos:

| - Apos o encerramento do exerclcio financeiro, ser6 feito pelo Poder Executivo
Municipal o c6lculo da apuragSo final da receita efetivamente realizada do exerclcio
findo nos termos previstos no Art. 29-A, da Constituigio Federal, a fim de ser
definido o total do orgamento do Poder Legisrativo Municipal;

ll - No caso do total do orgamento do Poder Legislativo Municipal, apurado
na forma do inciso l, deste artigo, ser inferior ao fixado Lei Orgamentdiia, deverd o
Poder Executivo, efetuar a devida adequagdo at6 o limite permiiido.

lll - No caso do total do orgamento do Poder Legislativo Municipal, apurado
na forma do inciso l, deste artigo, ser superior ao fixado Lei Orgament6ria, a
diferenga ser6 objeto de suplementagSo das dotag6es da Cdmara Municipal, a ser
definida nos prazos e nos elementos por ela previamente indicados.
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S 8o - o "caput" do art. 29-A da Gonstituigio da Republica inclui as receitas
tribut6rias e as transfer6ncias previstas no $ 5" do art. 153 e nos arts. 158 e 159,
deixando de fora outras de ordem patrimonial.

suBsEgAo il
DA VOTA9AO DO OR9AMENTO

Art. 149 - E da compet6ncia do Poder Executivo a iniciativa das leis
orgamentdrias e das que abram cr6ditos, fixem vencimentos e vantagens dos
servidores publicos, concedam subvengio ou auxilio ou, de qualquer modo,
autorizem, criem ou aumentem a despesa pfblica.

Art. 150 - Leis de iniciativa do Poder executivo estabelecerio o Plano
Plurianual, as Diretrizes orgamentdrias e os orgamentos Anuais.

S 1o - A Lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerS, de forma setorial, as
diretrizes, objetivos e metas da administragio municipal para as despesas de capital
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duragio
continuada.

S 2o - A Lei de Diretrizes Orgament6rias compreender5 as metas e prioridades
da administragio p0blica municipal, incluindo as despesas de capital para o
exercicio financeiro subseqUente, orientarA a elaboragSo da lei orgament6ria anual,
dispor6 sobre as alterag6es na legislagio tributdria e estabelecerd a politica de
aplicagdo das agdncias oficiais do fomento.

S 3o - O Poder Executivo publicar6, at6 trinta dias ap6s o encerramento de cada
bimestre, relat6rio resumido da execugio orgamentdria.

S 4o - Os planos e programas municipais globais e setoriais, previstos nesta Lei
OrgAnica, ser6o elaborados em concorddncia com o Plano Plurianual e apreciados
pela Cdmara Municipal.

S 5o - A Lei Orgament6ria compreenderd:

| - orgamento fiscal referente aos poderes do Municipio, seus fundos, 6rgios e
entidades da administragSo direta, autdrquica, fundacional e indireta, assegurando
dotag6es a serem repassadas ao Poder Legislativo;

ll - o orgamento de investimento das empresas em que o Municipio, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital votante;

lll - o orgamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e os
orgSos a ela vinculados, da administragSo direta ou indireta, bem como os fundos e
as fundag6es, instituidas e mantidas pelo Poder p0blico;

S 6o - O Projeto de Lei Orgament6ria ser6 acompanhado de demonstrativo
setorial do efeito sobre as receitas decorrentes de iseng6es, anistias, remiss6es,
subsidios e beneficios de natureza financeira, tributdria e crediticia.
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S 70 - os orgamentos previstos no par6grafo so, incisos I e ll,
compatibilizados com o Plano Plurianual, ter5o dentre suas fung6es, a de reduzir
desigualdades setoriais, segundo o crit6rio populacional.

S 8o - A Lei Orgament6ria Anual nio conterd dispositivo estranho i previsdo
da receita e d fixagSo da despesa, nio se incluindo na proibigdo autorizagio para
abertura de cr6ditos suplementares e contragSo de operag6es de cr6dito, ainda que
por antecipagio de receita.

S 90 - A elaboragio, organizagio e vigdncia do Plano Plurianual de
investimentos, da Lei de Diretrizes Orgamentdrias e da Lei Orgament6ria Anual.

DA EX E c,:8RS ="ti8i'lo', * ro
Art. 151 - Ate a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo

165, S 2a, I e ll, da Constituigio Federal, serSo obedecidas as seguintes
normas:

| - O Projeto de Lei referente ao Plano Plurianual serd encaminhado at6 8
(oito) meses e meio, antes do encerramento do exerclcio Financeiro e devolvido
para san9io at6 o encerramento do 1o periodo da sessdo legislativa do 10 ano de
mandato do respectivo Prefeito.

ll - O Projeto de Lei de Diretrizes Orgamentdrias serd encaminhado at6 8
(oito) meses e meio antes do encerramento do exercicio financeiro e devolvido
para san96o at6 o encerramento do primeiro periodo da sessdo legislativa;

lll - Os respectivos projetos de Lei referentes ao Orgamento Anual do
Municipio serdo encaminhados ate 3 (trds) meses antes do encerramento do
exerclcio financeiro e devolvido para sang5o at6 o encerramento da sess6o
legislativa.

Art. 152 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, ds diretrizes
orgamentdrias, ao orgamento anual e aos cr6ditos adicionais serio elaborados pelo
Poder Executivo e apreciados pela C6mara Municipal com obedi6ncia a bi
complementar a que se refere o artigo 16s, da constituigio Federal.

S 1o - Caberd a Cdmara examinar e emitir parecer sobre planos e programas
globaisesetoriais,eexerceroacompanhamentoeafiscalizagaoorgam-entdria
atravEs das comiss6es da Cdmara Municipal.

S 2o - As emendas ser5o apresentadas na Comissio que, sobre elas emitird
parecer, e ser60 apreciadas, na forma regimental, pelo plenSrio.

S 3o - As emendas ao Projeto do Orgamento Anual ou aos projetos que o
modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compativeis com o Plano Plurianual e com as diretrizes
orgamentdrias;
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ll - indiquem os recursos necess6rios, admitidos apenas as provenientes de
anulagio de despesa, excluidas as que indicam sobre:

a) dotagOes para pessoal e seus encargos;

b) servigo da divida;

lll - sejam relacionadas com:

a) a corregdo de erros ou omiss6es;

b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

S 4o - As emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orgamentdrias nio poderao
ser aprovadas quando incompativeis com o Plano Plurianual.

S 5o - O Prefeito poderd enviar mensagem d G6mara Municipal para propor
modificag6es nos projetos a que se refere este artigo, enquanto nio iniciada a
votagSo, na comissio, da parte cuja alteragio e proposta.

S 6o - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que ndo contrariar
o disposto nesta seg6o, as demais normas relativas ao processo legislativo.

S 7o - Os recursos que em decorr6ncia de veto, emenda ou refacgio do projeto
de Lei OrgamentSria Anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderio ser
utilizados, conforme o caso, mediante cr6ditos especiais ou suplementares, com
pr6via e especifica autorizagdo Legislativa.

Art. 153 - As entidades autdrquicas e fundacionais do Municipio, depois de
aprovados por lei, ter6o seus orgamentos aprovados por decreto executivo.

S 1o - Os orgamentos das entidades referidas neste artigo, vincular-se-ao ao
orgamento do Municfpio, pela inclusio:

a) como receita, salvo disposigdo legal em contr6rio, do saldo positivo previsto
entre totais das receitas e despesas;

b) como subvengSo econ6mica, na receita do orgamento da benefici6ria, salvo
disposigSo legal em contrdrio, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas
e das despesas.

$ 2o - Os investimentos ou invers6es financeiras do Municipio, realizadas por
interm6dio das entidades aludidas neste artigo, serSo classificadas como receita de
capital destas e despesas de transferdncia de capital daquele.

S 30 - As previs6es para depreciagio serio computadas para efeito de
apuragSo do saldo liquido das mencionadas entidades.

Art. 154 - Os orgamentos das autarquias municipais ser6o publicados como
complemento do orgamento do Municipio.

Aft. 155 - Ser6o abertos por decreto executivo:
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| - depois de autorizados por lei:

a) os cr6ditos suplementares, destinados ao reforgo de dotag5o orgament6ria;

b) os cr6ditos especiais, destinados is despesas para as quais nio haja
dotagSo orgamentd ria especifica ;

ll - independentemente de autorizagdo em lei, os cr6ditos extraordin6rios, dos
quais dever6 o Prefeito dar imediato conhecimento d C6mara.

S 1o - O decreto que abrir qualquer dos cr6ditos adicionais referidos neste artigo
dever6 indicar a importdncia e esp6cie do cr6dito e classificagio da empresa, at6
onde for possivel.

S 2o - Os cr6ditos adicionais e extraordin6rios ndo poder6o ter vig€ncia al6m do
exerclcio financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorizagdo for
promulgado nos 0ltimos quatro meses daquele exercicio, caso em que, reabertos
nos limites dos seus saldos, poder6 vigorar at6 o t6rmino do exercicio financeiro
subseqUente.

S 3o - A abertura de credito suplementar ou especial depende da existdncia de
recursos disponiveis para prover a despesa, e ser6 precedida de exposigdo
justificada. Consideram-se recursos para o fim deste par6grafo, desde que nao
comprometidos:

a) o superdvit financeiro apurado em balango patrimonial do exercicio anterior,
entendendo-se como tal superdvit, a diferenga positiva entre o ativo financeiro e o
passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos cr6ditos vinculados;

b) os recursos provenientes de excesso de arrecadagSo, prevista e realizada,
considerando-se, ainda, a tendEncia do exercicio e deduzida, daquele saldo, a
importancia dos cr6ditos extraordin6rios abertos no exercicio;

c) os recursos resultantes de anulagdo parcial ou total de dotag6es
orgamentdrias ou de cr6ditos adicionais autorizados em lei;

d) o produto de operagdes de cr6dito autorizadas na forma que juridicamente
possibilite ao Poder Executivo autorizd-las.

Art. 156 - Se, no curso do exercicio financeiro a execugio orgamentdria
demonstrar possibilidade de deficit superior a dez por cento Co total da receita
estimada, o Prefeito deverS propor a Cdmara as medidas necessdrias para
restabelecer o equilibrio orgamentdrio.

Art' 157 - As operag6es de cr6dito por antecipagSo da receita autorizada no
orgamento anual n6o excederSo a quarta parte da receita estimada para o exercicio
financeiro, e at6 trinta dias depois do encerramento deste serdo obrigatoriamente
liquidadas.

Par6grafo rinico - A lei que autorizar operag5o de cr6dito para liquidagdo em
exercicio financeiro subseqUente fixar6, desde logo, as dotagoes que hajam de ser
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incluidas no orgamento anual, para os respectivos servigos de juros, amortizagSo e
resgate durante o prazo de liquidagSo.

TiTULo vI
DA ORDEM ECONOMICA E DO MEIO AMBIENTE

CAPITULO I

DOS PRINC|PIOS GERAIS DA ORDEM ECONOMICA

Art. 158 - A ordem econ0mica municipal, fundados na valorizagao do trabalho
humano e na livre iniciativa, observados os principios estabelecidos na Constituigio
Federal e Estadual, tem por fim assegurar existOncia digna a todos os habitantes do
Municipio de Natividade conforme os ditames da Justiga Social.

Art. 159 - Ressalvados os casos previstos na ConstituigSo Federal, a
exploragio direta de atividade econOmica pelo Municipio so serd permitida quando
necessdria aos imperativos da seguranga nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei.

S 1o - A empresa p0blica, a sociedade de economia mista e outras entidades
que explorem atividades econdmicas sujeitam-se ao regime juridico proprio das
empresas privadas, inclusive quanto As obrigag6es tributdrias e trabalhistas.

S 2o - As empresas priblicas e as sociedades de economia mista nao poderao
gozar de privil6gios fiscais n6o extensivos is do setor privado.

S 3o - A lei regulamentar6 as relag6es da empresa priblica com o Municfpio e a
sociedade.

$ 4o - Observado o disposto em leis federal e estadual pertinentes, o Municfpio
nio permitird, na Srea de sua compet6ncia, o monop6lio de setores vitais da
economia e reprimird o abuso do poder econ6mico que vise d dominagdo dos
mercados, d eliminagSo da concorr6ncia e ao aumento arbitrdrio dos lucros.

S 5o - O Municipio exigird das empresas concession6rias, permissiondrias ou
autorizatorias de seus servigos p0blicos, al6m do cumprimento da legislagdo federal
e estadual pr6prias, a observdncia de principios que visem garantir:

I - o direito dos usudrios ao servigo eficiente, capaz e adequado;

ll - a politica tarifdria tendo como base o interesse coletivo, a revisio periodica
das tarifas aplicadas e a justa remuneragSo ou retribuigio adequada do capital
empregado, de conformidade com os pardrnetros t6cnicos de custos
preestabelecidos, de modo que sejam atendidas convenientemente as exig€ncias de
expans6o e melhoramento do servigo prestado.

Art. 160 - Respeitadas as competdncias da UniSo e do Estado, o Municlpio,
como agente e regulador da atividade economica local, exercer6, na forma da lei, as
fungOes de fiscalizagSo, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o
setor p0blico e indicativo para o privado.
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ll - exercer qualquer forma de discriminagio contra o trabalhador.
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: 
que tenha sede na Cidade de Natividade.

CAPITULO IIA DA POL|TICA DE DESENVOLVIMENTO

. Art. 161 - Na promogSo do desenvolvimento econdmico, o Municipio agirA, sem" prejufzo de outras iniciativas, no sentido de:

A l-fomentara livre iniciativa:

: 
ll - privilegiar a geragio de empregos;

lll - utilizar tecnologias de uso intensivo de m6o-de-obra;

lV - racion alizar a utilizagdo de recursos naturais;

: 
V- protegero meio ambiente;

Vl - proteger os direitos dos usudrios dos servigos ptiblicos e dos

: 
consumidores;

  Vll - dar tratamento diferenciado dr pequena produgdo artesanal ou mercantil, ds
Microempresas e ds pequenas empresas locais, considerando sua contribuigdo para
a democratizagdo de oportunidades econdmicas, inclusive para os grupos sociais
mais carentes;

: 
Vlll - estimular o associativismo, o cooperativismo e as Microempresas;

lX - eliminar entraves burocrAticos que possam limitar o exerclcio da atividade

: econ6mica;

X - desenvolver agSo direta ou reivindicativa junto a outras esferas de Governo,
A de modo a efetivar, entre outras formas de incentivos:

: .l ""Jffiffioousubsidiado;
c) o estimulo fiscal e financeiro;

: d) os servigos de suporte informativo ou de mercado.

: 
Xl - implantar programas para capacitar profissionalmente d mulher.
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Par6grafo fnico - A lei apoiar6 e estimulard as empresas que invistam em
pesquisa, criagSo de tecnologia, formagSo e aperfeigoamento de pessoal, que
promovam o desenvolvimento no campo da medicina preventiva ou exergam
atividades no setor de equipamentos especializados e destinados ao uso por
pessoas deficientes.

Art. 162 - E de responsabilidade do Municfpio, no campo de sua competdncia, a
realizagSo de investimentos para formar e manter a infra-estrutura b6sica capaz de
atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas compatfveis
com sua realidade, seja diretamente ou mediante delegagSo ao setor privado para
esse fim.

Pardgrafo [nico - A atuagdo do Municipio dar-se-ii, inclusive, no meio rural,
para a fixag6o de contingentes populacionais, possibilitando-lhes acesso aos meios
de produgio e geragSo de renda e estabelecendo a necessdria infra-estrutura
destinada a viabilizar esse prop6sito.

DA poLincA DE ?-T,ir"tlrA E comEncro

Art. 163 - O Municipio adotar6 uma politica de fomento As atividades industriais,
comerciais e de servigos, apoiando a empresa brasileira de capital nacional de
pequeno porte, por meio de planos e programas de desenvolvimento integrado,
visando assegurar a ocupagdo racional do solo e a distribuigio adequada das
atividades econ6micas, objetivando o abastecimento do Municfpio, a livre
concorrdncia, a defesa do consumidor, da qualidade de vida, do meio ambiente e a
busca do pleno emprego.

S 1o - O Municipio dispensar6 is Microempresas e ds empresas de pequeno
porte, como tal definidas em lei, tratamento juridico diferenciado, visando incentivar
sua criag6o, preservagio e desenvolvimento, pela simplificaqdo ou redugio de suas
obrigag6es administrativas e tribut6rias, na forma da lei.

S 2o - Fica assegurado ds micros e pequenas empresas prestadoras de
servigos, escalonamento de suas obrigag6es fiscais, proporcional ao seu
faturamento bruto anual, a ser definido em lei complementar, com participagSo de
associagOes e entidades ligadas d pequena empresa em Tocantins.

S 3o - Observado o disposto na ConstituigSo Federal e na lei federal, o
Municipio instituir5, mediante lei, o Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econ6mico, destinado a promover o desenvolvimento da politica de fomento is
atividades industriais, comerciais e de servigos, na forma do disposto no artigo.

S 4o - E dever do Poder P0blico Municipal desenvolver gest6es e medidas
concretas para o engajamento das atividades informais no processo produtivo
regular, assegurando a desburocratizagdo para os registros necess6rios, o acesso
aos incentivos de toda a ordem, facilidade na aquisig6o de tecnologia e garantia dos
estimulos necessdrios d geragSo de renda e empregos estdveis.

S 50 - A regulamentagSo do presente conselho serd atrav6s de lei
complementar.
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DA PoLircA AcR::8tl I oo*orEcuARrA

Art. 164 - O Municipio de Natividade, mediante autorizagdo legislativa, poderd
celebrar conv6nios e contratos com o Estado para, na forma da ConstituigSo
Estadual, instituir o Projeto Cintu16o Verde, destinado a organizagSo do
abastecimento alimentar.

Art. 165 - A atuagdo do Municlpio na zona rural terd como principais objetivos:

| - oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e trabalhador rural
condig6es de trabalho e de mercado para os produtos, a rentabilidade dos
empreendimentos e a melhoria do padrdo de vida da familia rural;

ll - garantir o escoamento da produgio, sobretudo o abastecimento alimentar;

lll - garantir a utilizagSo racional dos recursos naturais.

lV - em convdnio com 6rg6os afins, fiscalizar o uso de agrot6xicos e incentivar o
uso de m6todos alternativos de controle de pragas e doengas.

Art. 166 - Como principais instrumentos para o fomento da produgio na zona
rural, o Municipio utilizar6 a assistdncia t6cnica, a extensdo rural, o armazenamento,
o transporte, o associativismo e a divulgagSo das oportunidades de cr6dito e de
incentivos fiscais.

Art. 167 - O Municipio de Natividade comprometer-se-6 a proporcionar
atendimento ao pequeno e m6dio produtor estabelecido em seus limites, bem como
a sua familia, por meio de conv6nio com 6rgdos federais e estaduais.

Par6grafo 0nico - O montante e a destinagdo dos recursos ser6o
regulamentados atrav6s de lei complementar, quando da celebragio do conv6nio.

Art. 168 - O Municipio poder6 consorciar-se com outras municipalidades com
vistas ao desenvolvimento de atividades econOmicas de interesse comum, bem
como integrar-se em programas de desenvolvimento regional a cargo de outras
esferas de Governo.

Art. 169. O municipio promoverd o desenvolvimento integrado no meio rural,
com a participagSo efetiva dos produtores, trabalhadores, t6cnicos e entidades,
objetivando, em consondncia com a Uni6o e Estado:

I - a fixagio de contingentes populacionais;

ll - oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e trabalhador rural
condig6es de trabalho e de mercado para os produtos, a rentabilidade dos
empreendimentos e a melhoria do padr6o de vida da familia rural:

lll - garantir o escoamento da produgSo, sobretudo o abastecimento alimentar:
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Art. 174 - O municipio viabilizar6 a formagSo de um conselho de
Desenvolvimento agricola e agropecudrio que promover6 a politica de
desenvolvimento agricola e agropecu6ria de acordo com as aptid6es econ6micas,
sociais e dos recursos naturais mediante a elaboragdo de um plano de
desenvolvimento ag rlcola.

S 1o - O Plano de Desenvolvimento agricola e agropecu6rio serS planejado,
executado e avaliado por um conselho de Desenvolvimento agricola e agropecu6rio.

S 20 - O conselho de Desenvolvimento agricola e agropecu6rio terd a
participagio dos segmentos representativos das entidades presentes no municlpio,
das organizag6es dos produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de
co m e rcia I izagilo, armazenam ento e t ra n s po rtes.

S 3 - O conselho de Desenvolvimento agricola seril coordenado pelo
Executivo Municipal.

Art. 171 - O Poder Priblico dever6, no mfnimo, dispensar 2,0% (dois por
cento) do orgamento anual visando programar as ag6es do plano de
Desenvolvimento agricola.

Art. 172 - A municfpio participar6 com o governo do Estado e da Uniio, na
manutengSo do servigo de assist6ncia t6cnica e extensdo rural oficial, assegurando,
prioritariamente ao pequeno produtor rural, a orientagSo sobre a produgio agro-
sifvo-pastoril, a organizagSo rural, a comercializagio, a racionalizagdo de uso e
preservagSo dos recursos naturais, a administragSo das unidades de produgio, o
saneamento b6sico, a educagSo alimentar e a melhoria das condigoes de vida e
bem estar da populagio rural.

CAPITULO III
DAS COOPERATIVAS

Art. 173 - Respeitado o disposto na Constituigio Federal e do Estado, desta
Lei Orgdnica e da LegislagSo aplic6vel, poderio ser criadas cooperativas para o
fomento de atividade nos seguintes setores:

l- agricultura, pecudria e pesca;

ll - construgSo de moradias;

lll - abastecimento urbano e rural:

lV - credito;

V - assist6ncia judici6ria.

Pardgrafo Unico - Aplica-se ds cooperativas, no que couber o previsto no $ 20
do artigo anterior.
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Art. 174 - O Poder Publico estabeleceri programas especiais de apoio d
iniciativa popular que objetive programar a organizagio da comunidade local de
acordo com as normas deste titulo.

Art. 175 - O Governo Municipal incentivarA a colaboragSo popular para a
organizagdo de mutir6es de colheita, de rogado, de plantio, de construgio e outros,
quando assim recomendar o interesse da comunidade diretamente beneficiada.

CAPITULO tII
DA POLITICA URBANA

sEqAo I

DtsPostgoes cennrs

Art. 176 - A politica urbana, a ser formulada no imbito do processo de
planejamento municipal, tem como objetivo o pleno desenvolvimento das fung6es
sociais da cidade e da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da seguranga e
do bem-estar dos cidadSos, bem como do equilibrio ambiental, em consondncia com
as politicas sociais e econ6micas do municipio e com as diretrizes estabelecidas
pela Lei Federal no. 10.257, de 10 de junho de2001 - Estatuto da Cidade.

Art. 177 - A polftica urbana, a ser formulada no 0mbito do processo de
planejamento municipal, ter6 por objetivo o pleno desenvolvimento das fungOes
sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. em consonAncia com as
politicas sociais e econOmicas do municlpio.

Art. 178 - As fung6es sociais da cidade dependem do acesso de todos os
cidadSos aos bens e aos servigos urbanos, assegurando-lhes melhores condigOes
de vida e moradia compativeis com o estdgio de desenvolvimento do municfpio.

ParSgrafo Unico - Na promogSo da organizagilo de seu espago territorial, o
municlpio estabelecer6 normas que possibilitario o crescimento ordenado da
cidade, observando-se:

| - o crescimento adequado i preservagio dos mananciais de abastecimento;

ll - a priorizagio para ocupagio dos vazios urbanos, nos termos do artigo
182, da ConstituigSo Federal;

lll - a implantagSo de um cinturSo verde com finalidade para abastecimento
do municipio;

lV - o mapeamento geot6cnico do territorio municipal, visando d adequagdo
de uso do solo e a orientagdo dr comunidade.

Art. 17g - O Plano Diretor, aprovado por Lei Municipal, e o instrumento
bisico da politica de desenvolvimento e expansSo urbana.

Art. 180 - O Plano Diretor, aprovado pela CAmara Municipal, 6 o instrumento
b6sico da politica de desenvolvimento e expansSo urbana.
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S 10 - O Plano Diretor 6 parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orgament6rias e orgamento
anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

S 1o - O Plano Diretor fixard os crit6rios que assegurem a fungio social da
propriedade, cujo uso e ocupagio deverSo respeitar a legislagio urbanistica, a
protegSo do patrimdnio ambiental natural e construfdo e o interesse da coletividade.

S 2o - Os demais instrumentos da politica urbana sio, dentre outros, aqueles
relacionados no artigo 40 da Lei Federal no. 10.257, de 10 de julho de 2001 -
Estatuto da Cidade.

S 2o - Na promogio da organizagSo do seu espago territorial, o municipio
estabelecer6 normas necessdrias A sua plena consecugSo, atrav6s de mecanismos
que garantam seu peculiar interesse.

S 3o - O Plano Diretor definir6 as 6reas especiais de interesse social,
urbanistico ou ambiental para as quais serS exigido aproveitamento adequado nos
termos previsto na Constituigdo Federal.

S 4o - O Plano Diretor, elaborado por 6196o t6cnico municipal, com a
participagSo de entidades representativas da comunidade, abranger6 a totalidade do
Municipio e dever6 conter diretrizes sociais, econ6micas, financeiras,
administrativas, de preservagSo da natureza e controle ambiental, e do patrim6nio
historico e urbanistico.

S 5o - Na elaboragdo do Plano Diretor, devem ser consideradas as condigoes
de riscos geol6gicos e a distribuigio, volume e qualidade de 6guas superficiais e
subterrdneas na 6rea urbana e sua respectiva 6rea de influ6ncia.

S 6o - Na elaboragSo do Plano Diretor, o Municipio estabelecerii normas que
evitem d aprovag6o dos loteamentos que quebrem a continuidade do centro urbano,
ressalvada as 6reas verdes e de preservagSo permanente.

Art. 181 - No estabelecimento de normas sobre o desenvolvimento urbano.
serSo observadas as seguintes diretrizes:

| - adequag5o das politicas de investimento, fiscal e financeira, aos objetivos
da fungio social da cidade, especialmente quanto ao sistema vi6rio, habitagSo e
saneamento, garantida a recuperagSo, pelo Poder P0blico, dos investimentos de que
resulte a valorizagSo de im6veis;

ll - urbanizaglo, regularizagSo fundiSria e titulagio das dreas faveladas e de
baixa renda, na forma da lei;

lll - preservagSo, protegdo e recuperagao do meio ambiente, urbano e rural;

lV - criagio de 6rea de especial interesse urbanistico, social, ambiental,
turistico e de utilizagSo p0blica.
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Art. 182 - A concessao de uso de im6vel urbano serd conferida ao homem ou
d mulher ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condig6es
previstos em lei.

Art. 183 - Para assegurar a fungSo social da cidade e da propriedade, o Poder
P0blico utilizarl, nos termos da ConstituigSo Estadual, os seguintes instrumentos:

| - tributdrios e financeiros:

a) imposto predial e territorial urbano progressivo e diferenciado por zonas ou
outros crit6rios de ocupagio e uso do solo;

b) taxas e tarifas diferenciadas por zonas, na conformidade dos servigos
publicos oferecidos;

c) contribuigSo de melhoria;

d) incentivos e beneficios fiscais e financeiros;

e) fundos destinados ao desenvolvimento urbano;

ll - institutos juridicos tais como:

a) discriminagSo de terras pfblicas;

b) edificagSo ou parcelamento compuls6rio.

Art. 184 - O Poder P0blico mediante lei exigir6 para 6reas definidas no
Plano Diretor, do proprietiirio do solo urbano n6o edificado, subutilizado ou nao
utilizado, com 6rea superior a dois mil e quinhentos metros quadrados, em uma s6
porgdo ou no somat6rio de v6rias parcelas ou lotes, que promova seu
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

ll - parcelamento ou edificagio compulsoria;

lll - desapropriagSo com pagamento mediante titulos da dfvida priblica de
emissdo previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de at6
dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
indenizagdo e os juros legais.

ParSgrafo rinico - A lei tributAria municipal estabelecerd aliquotas diferenciadas
na fixagSo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, quando esta,
situada em logradouros p0blicos dotados de meios-fios, n6o dispuser de passeio ou
gramado, de muro ou gradil.

Art. 185 - As desapropriagdes de imoveis urbanos ser5o feitas com pr6via e
justa indenizagio em dinheiro, exceto as que se enquadrarem no artigo anterior.

Art. 186 - O Poder Pfiblico Municipal dispor6 mediante lei, sobre adogSo,
nas Zonas Urbanas e de ExpansSo Urbana, de sistemas de loteamento e
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parcelamento com interesse social, objetivando atender, exclusivamente, a
populagdo de baixa renda.

Art. 187 - O Municipio poder6 efetuar desmembramentos dos lotes situados nas
Zonas Urbanas e de Expansio Urbana, com 6rea superior a 500 m2 (quinhentos
metros quadrados) quando localizados entre duas ruas e n6o se situem em
esquinas, desde que os lotes resultantes tenham 6rea superior a 250 m2 (duzentos e
cinqUenta metros quadrados).

S 1o O lote residencial do Municipio n6o ser6 inferior a duzentos e cinquenta
metros quadrados.

Art. 188 - A denominagSo de via ou logradouro p0blico serd dada por Lei
Municipal, vedada qualquer alteragio ap6s a sua publicagio.

ParAgrafo 0nico. Fica proibida alteragSo dos nomes das vias e logradouros
ptiblicos jd existentes, exceto quando esta alteragSo se destinar a restituir a primitiva
denominagSo e quando autorizado pela CAmara Municipal.

Art. 189 - Os planos de desenvolvimento de orgdos estaduais ou federais
atuando no Municipio deverSo, necessariamente, estar compativeis com o Plano
Diretor de Natividade.

sEgAo tl
DA HAB|TA9AO

Art. 190 - O acesso d moradia 6 compet6ncia comum do Estado, do Municipio e
da sociedade, e direito de todos, na forma da lei.

S 1o - E responsabilidade do Municipio em cooperagSo com a Uni6o e o Estado,
promover e executar programas de construgSo de moradias populares atendendo as
necessidades da populagSo, segundo crit6rios especfficos de melhoria das
condig6es habitacionais.

S 2o - O Poder P0blico Municipal definirS as 6reas e estabelecerS diretriz e
normas especificas para o parcelamento e assentamento de populagio carente de
moradia.

Art. 191 - O Municipio promoverd, em consonAncia com sua politica urbana e
respeitadas as disposig6es constitucionais e aquelas constantes do Plano Diretor,
em colaboragSo com a Uniio e o Estado e/ou com recursos proprios, programas de
habitagdo popular, destinados a atender a populagdo carente.

S 1o - A a95o do Municipio deverd orientar-se paral

| - ampliar o acesso a lotes minimos dotados de infra-estrutura b6sica e servidos
por transporte coletivo;

ll - estimular e assistir, tecnicamente, projetos comunit6rios e associativos de
construgSo de habitageo e servigos;
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lll - urbanizar, regularizar e titular as Sreas ocupadas por populagSo de baixa
renda, passiveis de urbanizagSo.

S 2o - Na promogio de seus programas de habitagSo popular, o Municipio
dever6 articular-se com os 6rg5os estaduais, regionais e federais competentes e,
quando couber, estimular a iniLiativa privada a contribuir para aumentar a oferta de
moradias adequadas e compativeis com a capacidade econ6mica da populagio.

S 30 - O Municipio criarl um departamento especifico para aplicagio e execug5o
da politica de habitagdo do mesmo.

S 4o - O Municipio deverd destinar, obrigatoriamente, verbas orgamentdrias aos
programas de habitagio popular, organizados pelo Poder Publico Municipal.

Art. 192 - As entidades civis e sindicais terio presenga garantida na elaboragSo
do Programa de Moradia Popular.

A Art. 193 - As 6reas urbanas desapropriadas, nos termos que estabelece o
artigo 182, da GonstituigSo Federal e esta Lei OrgAnica, ser6o, prioritariamente,
destinadas d construgSo de moradia popular.

Art. 194 - O Poder P0blico Municipal estabelecer6 estimulos e assist€ncia
t6cnica operacional d criagSo de cooperativas para construg6o de casa pr6pria.

sEgAo rrl

CAPITULO IV
DA CIENCIA E TECNOLOGIA

. Art. 195 - O Municipio, visando o bem-estar da populagio, promoverii e
incentivar6 o desenvolvimento e a capacitagio cientifica e tecnologica, com

: 
prioridade d pesquisa e d difusSo do conhecimento t6cnico-cientifico.

. S 1o - A politica cientifica e tecnol6gica tomar6 como principios o respeito d vida
e d saude humana, o aproveitamento racional e n6o predat6rio dos recursos
naturais, a preservagio e a recuperagio do meio ambiente, bem como o respeito

: aos valores culturais do povo.

A S 2o - Aplicar-se-6 a pesquisa cientifica sobre os aspectos fisicos e biologicos
do meio ambiente que venham subsidiar o conhecimento do ecossistema urbano e
as medidas para manutengdo ou retomada de seu equilibrio.

Art. 196 - O Processo cientifico e tecnologico de Novo Jardim deverd ter no
homem o maior benefici6rio e se orientar6 de forma a:

: n's',:"i;:1*::::ff::T:*1T*:'*::'"'ere'[vas
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lll - reduzir seu grau de dependdncia tecnologica, financeira e econ6mica;

lV - eliminar as disparidades entre o centro e a periferia urbana.

Art. 197 - Terd cardter prioriti{rio, observados os dispostos na Constituigio
Federal e Estadual, a realizagSo de pesquisas, cujo produto atenda e preencha
expectativas da comunidade Nativitana, em especial na identificagSo de tecnologias
simplificadas e de baixo custo.

Art. 198 - O Municipio se encarregard de manter e estimular, em conjunto com
6rg5os p0blicos estaduais responsdveis pela fungSo Ci6ncia e Tecnologia, a
estruturagdo e sistematizagSo de uma base de informagio necessdria ao
desenvolvimento das atividades de planejamento e execugio relativa ao segmento
cientlfico e tecnol6gico, bem como incentivar a formagSo de banco de dados,
acervos bibliogr6ficos, estruturagSo de laborat6rios, bancos gen6ticos, arquivos,
servigos de mapeamento, viveiros e outros mecanismos, tendo em conta a
consecugdo desses prop6sitos.

Art. 199 - N6o ser6o admitidas, sob nenhum pretexto, no territ6rio municipal,
experidncias que manipulem mat6rias ou produtos que coloquem em risco a
seguranga ou integridade de pessoas, da biota ou de seu contexto biol6gico.

Art. 200 - A politica cientifica e tecnologica deverd proteger os patrim0nios
arqueo169icos, paleontologicos e hist6ricos ouvidos a comunidade cientifica.

Art. 201 - O patrim6nio fisico, cultural e cientifico dos museus, institutos e
centros de pesquisas da administragSo direta, indireta e fundacional s6o inaliendveis
e intransferiveis, sem audiOncia da comunidade cientffica e aprovagdo previa do
Poder Legislativo Municipal.

ParSgrafo 0nico - O disposto neste artigo nio se aplica e doaqio de
equipamentos e insumos para a pesquisa, quando feita por entidade priblica de
fomento ao ensino e d pesquisa cientifica e tecnologica, para outra entidade p0blica
da 6rea de ensino e pesquisa em ciOncia e tecnologia.

Art. 202 - O Municipio apoiar6 e estimulard os trabalhos dos artesdos e
Microempresas que visem o desenvolvimento de tecnologias alternativas a baixo
custo.

Pardgrafo Unico - O Municfpio incentivar6 a realizagSo de cursos, palestras e
outros eventos com vistas a promogio e difusSo das atividades cientfficas e
tecnol6gicas em centros comunit6rios, escolas, parques e repartig6es priblicas, bem
como a criagSo de programas de incentivo d iniciagdo cientifica e tecnol6gica, tais
como: Clubes Mirins de Ci6ncia, Parques de Ci6ncia e Tecnologia, laborat6rios
demonstrativos e outros programas com esses objetivos.

Art. 203 - A lei dispor6, entre outros estimulos, sobre concessio de iseng6es,
incentivos e beneficios, observada os limites desta Lei Orgdnica, a emfresa
brasileira de capital nacional, com sede e administragio no Municipio que concorra
para a viabilizagSo de autonomia tecnologica nacional.
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S 10 - Para a execugio da sua politica de desenvolvimento cientifico e
tecnologico, o Municipio de Novo Jardim destinar6, anualmente, o minimo de A,5o/o
(cinco d6cimo por cento) de sua receita resultante de impostos, transferido no
exercicio, em duod6cimo ao Fundo Municipal de Cidncia e Tecnologia, devendo este
percentual ser computado para fim do limite destinado a EducagSo e ao Ensino.

CAPITULO V
DA COMUNTCA9AO SOCTAL

Art. 204 - A informagao 6 bem priblico, cabendo ao Municipio garantir a
manifestagio do pensamento, a criagdo e a express6o.

S 1o - Como parte integrante da politica de comunicagdo social, o Municipio
observari, dentre outros que a lei estabelecer os seguintes principios:

| - garantia, aos setores organizados da sociedade, especialmente aos afins, de
participagSo na politica de comunicagio;

ll - garantia de espago, nos 6rg5os municipais de comunicagSo social, segundo
crit6rios a serem definidos em lei, aos partidos politicos e organizag6es sindicais,
profissionais, comunit6rias, culturais, ambientalistas e outras dedicadas i defesa dos
direitos humanos e d liberdade de informagio e expressio;

lll - aplicagSo, de forma disciplinada, das verbas destinadas i propaganda e i
publicidade oficiais, compreendendo-se:

a) por publicidade obrigat6ria, a divulgagSo oficial de ato juridico ou
administrativo, para conhecimento p0blico e inicio de seus efeitos externos;

b) por propaganda de realizagOes estatais, a divulgagio de efeitos ou fatos de
Poder P0blico Municipal, tornando-os de conhecimento priblico, cuja despesa
constitui encargo para o er6rio rnunicipal;

c) por campanhas de interesse do Poder P0blico Municipal, as notas e os
avisos oficiais de esclarecimento, as campanhas educativas de sa0de pfblica,
tr6nsito, ensino, transportes e outras, e as campanhas de racionalizag6o e
racionamento do uso de servigos ptiblicos e de utilidade p0blica, quando prestados
pelo Municipio.

Art. 205 - Verbas p0blicas n6o ser6o destinadas d propaganda e d publicidade
oficiais em empresas de comunicag6o social que nio respeitem a legislagao
trabalhista.

Art. 206 - Fica criado o Conselho Municipal de Comunicagdo Sociat, 6rgio
aut6nomo, de cardter normativo, fiscalizador e permanente, cuja composigao e
funcionamento serSo definidos em lei, garantida a participagdo popular.
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CAP|TULO VI
DO MEIO AMBIENTE

Nt247 - O Municlpio assegurard o direito qualidade de vida e protegdo do
meio ambiente. devendo:

| - estabelecer legislagSo apropriada, na forma do disposto no Artigo 30,
Incisos le ll, da Constituigio da Rep0blica;

ll - definir politica setorial especifica, assegurando a coordenag6o adequada
dos 6rg5os, direta ou indiretamente encarregado de sua organizaglo;

lll - zelar pela utilizagSo racional e sustentada dos recursos naturais e, em
particular, pela integridade do patrim6nio ecol6gico, gen6tico, paisagistico, historico,
arquitetdnico, cultural e arqueol6gico;

lV - instituir sistemas de unidade de conservagSo representativas dos
ecossistemas originais do territorio do Municipio vedada qualquer utilizagSo ou
atividade que comprometa seus atributos essenciais;

V - estimular e promover o florestamento e o reflorestamento ecologico de
Srvores nativas e das que se aclimatou no municipio em 6reas de praga e passeio
p0blico, Sreas de escolas e predios da administragio priblica municipal, e em 6reas
degredadas, objetivando especialmente:

a) protegSo dos manguezais, Sguas superficiais e iguas subterrAneas o
terrenos sujeitos ii erosSo ou inundagSo;

b) a fixagSo de dunas;

c) a recomposigSo paisagistica;

d) a conseiugdo de um indice minimo de cobertura florestal nio inferior a
20% (vinte por cento) do Territ6rio do Municipio;

Vt - estabelecer crit6rios, normas e padr6es de protegdo ambiental, com
6nfase, quando for o caso, na adogdo de indicadores biologicos;

Vll - controlar e fiscalizar as instalag6es, equipamentos e atividades que
comportem risco, efetivo ou potencial para a qualidade de vida e o meio ambiente;

Vlll - condicionar a implantagSo de instalag6es e atividades efetiva ou
potencialmente causadoras de alterag6es do meio ambiente e da qualidade de vida
a previa elaboragio de estudo de impacto ambiental, a que se dard publicidade,
incfusive com a realizaglo de audidncias priblicas.

lX determinar a realizagio peri6dica, por instituig6es capacitadas e,
preferencialmente, sem fins lucrativos, de auditorias ambieniais e programas de
monitoragem que possibilitem a correta avaliagio e a minimizagSo da poluigao, as
expensas dos responsdveis por sua ocorr6ncia;
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X - buscar a integragio das faculdades, universidades, centros de pesquisa,
associag6es civis e organizag6es sindicais, nos esforgos para garantir e aprimorar o
gerenciamento ambiental;

Xl - estimular a utilizagio de fontes energ6ticas alternativas e, em particular,
do gds natural e do biog5s para fins automotivos, bem como de equipamentos o
sistemas de aproveitamento da energia solar a e6lica;

Xll - garantir o acesso dos interessados ds informag6es sobre as causa de
poluigSo a da degradagSo ambiental;

Xlll - promover a conscientizagio de populagio e a adequagio do ensino de
forma a difundir os principios e objetivos da protegdo ambiental;

XIV - criar mecanismos de entrosamento com outras instAncias do Poder
P0blico que atuem na protegSo do meio ambiente e 6reas correlatas, sem prejuizos
das competdncias e da autonomia municipal.

S 1o - E vedada a implantagSo e a ampliag6o de atividades poluidoras cujas
omiss6es possam conferir aos corpos receptores, €ffi quaisquer condig6es,
caracteristicas em desacordos com os padrOes de qualidade ambiental em vigor.

S 2o - Aplica-se o disposto no pardgrafo anterior aos casos em que os corpos
receptores encontrem se saturados ou em vias de saturag6o dos poluentes
especificos emitidos pela atividade.

S 3o - Os prazos para atendimento dos padr6es de emissio ser6o fixados
juntamente com sua promulgagSo e n6o poderio ser superiores a 1 (um) ano.

S 4o - O Poder P0blico divulgard anualmente, os seus planos, programas e
metas para recuperag6o da qualidade ambiental, incluindo informag6es detalhadas
sobre a alocagdo dos recursos humanos e financeiros, bem, como relatorio de
atividades e desempenho relativo ao periodo anterior.

XV - proteger e preservar a flora e a fauna, as esp6cies os ameagadas de
extingdo, as esp6cies end€micas, as esp6cies vulnerdveis, as esp6cies raras,
vedadas is prdticas que coloquem em risco sua fungio ecologica, provoquem a
extingio de esp6cies ou submetam os animais A crueldade, fiscalizando a extragio,
captura, produg6o, transporte, comercializagilo e consumo de seus esp6cimes e
subprodutos;

XVI - promove os meios defensivos necessdrios para impedir a pesca
predat6ria;

XVll - registrar, acompanhar e fiscalizar as concess6es de direito de pesquisa
e exploragSo de recursos minerais efetuados no territ6rio do municipio;

Xvlll - garantir o livre acesso de todos os cidadSos is praias, proibindo, nos
limites de sua competdncia, quaisquer edificag6es particulares e p0biicas sobre as
areias e cost6es dos Rios:
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XIX - celebrar consorcios intermunicipais, visando recuperagSo do meio
ambiente.

Art. 208 - o Municlpio adotard o principio poluidor-pagador sempre que
possivel, devendo as atividades efetiva ou potencialmente causadoras de
degradagSo ambiental arcar integralmente com os custos de monitoragem, controle
e recuperagio das alterag6es do meio ambiente decorrentes de seu exerclcio, sem
prejuizo da aplicagio de penalidades administrativas e da responsabilidade civil.

$ 1o - O disposto no capuz deste artigo incluir5 a imposigdo de taxas pelo
exercicio do poder de policia proporcional aos seus custos totais e vinculadas d sua
operacionalizag6o.

S 2o - O Poder P0blico estabelecerd politica tribut6ria que penalize de forma
progressiva, as atividades poluidoras, em fung5o da quantidade e da toxidade dos
poluentes emitidos.

S 3o - Serdo concedidos incentivos tributdrios, por prazos limitados, na forma
de Lei, dqueles que:

| - implantarem tecnologias de produgSo ou de controle que possibilitem a
redugSo das emiss6es poluentes a niveis significativamente abaixo dos padroes em
vigor.

ll - executarem projetos de recuperagio ambiental;

lll - adotarem fontes energ6ticas alternativas, menos poluentes.

S 4o - E vedada a concessSo de qualquer tipo de incentivos, iseng6o ou
anistia aqueles que tenham infringido normas e padr6es de protegao ambienlal nos
24 (vinte e quatro) meses anteriores.

Art' 209 - As infragOes d legislagSo municipal de protegSo ao meio ambiente
serSo objetos das seguintes sang6es administrativas:

| - multa proporcional d gravidade da infragdo e do dano efetivo ou potencial;

ll - redugSo em nivel de atividade de forma a assegurar o atendimento ds
normas o padr6es em vigor;

lll - embargo ou interdig6o.

Pardgrafo Unico - As multas a que se refere o lnciso I deste Artigo serdo di6rias e
progressivas nos casos se persist€ncia ou reinciddncia.

Art. 210 - A criagdo de unidades de conservagdo por iniciativa do poder
Publico serii imediatamente seguida dos procedimentos necess6rios e
regulamentagio fundidria, demarcagio e implantagdo de estrutura da fiscalizagio
adequada.

Pardgrafo Unico - O Poder P0blico estimular6 a criagdo e a manutengdo de
unidades de conservagSo por iniciativa privada, sempre que for asseguiado o

A
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lll - as coberturas vegetais nativas;

At1.215 - As terras publicas ou devolutas consideradas de interesse para a
protegio ambiental, nio poderSo ser transferidas a particulares a qualquer titulo.

Art. 216 - E vedado a criag5o de aterros sanitdrios d margem dos rios,
lagoas, lagunas, manguezais e mananciais.

lagos,

Art. 217 Fica proibida a venda de qualquer tipo de agrot6xico sem
apresentagSo de receitudrio agron6mico.

Pardgrafo Unico - Cabe ao Poder P(blico Municipal, exercer a fiscalizagao da
compra e venda dos agrot6xicos.

Art. 218 - Fica proibida a introdugdo no meio ambiente de substAncias
cancerigenas, mutag€nicas e teratog€nicas.

Arl.219 - O Municipio exercerd o controle de utilizagdo de insumos quimicos
na agricultura e na criagdo de animais para alimentagSo humana, de forma a
assegurar a protegio do meio ambiente e a saride pfblica.

Par6grafo Unico - O controle a que se refere este artigo serS exercido tanto
na esfera da produgdo quanto na de consumo, com a participagio do org6o
encarregado da execugSo da politica de protegio ambiental.

Art. 220 Fica criado o Fundo Municipal de Conservagio Ambiental,
destinado d organizagSo de projeto de recuperagdo e protegdo ambiental, vedada
sua utilizagfio para o pagamento de pessoalda administragio direta e indireta.

S 1o - Constituem-se recursos do Fundo de que trata este Artigo entre outros:

| - 20olo (vinte por cento) da compensagio financeira a que se refere o artigo
20, S 10, bem como do imposto a que se refere o Artigo 1s6, inciso ll, da
Constituigio da Rep0blica;

ll - o produto das multas administrativas e de condenag6es judiciais por atos
lesivos ao meio ambiente;

lll - taxas e outros emolumentos criados com a destinagio especffica d
protegSo ambiental;

lV - emprdstimos, repasses, doag6es, subveng6es, contribuigdes, legados ou
quaisquer transfer€ncias de recursos;

V - rendimentos provenientes de suas aplicag6es financeiras.

S 2o - A administrag6o do Fundo Municipal de Conservagdo Ambiental caberd
a um conselho, integrado por 5 (cinco) membros e em mandato de 2 (dois) anos,
assim constituido:

a - 1 (um) representante do poder Executivo,
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b - 2 (dois) representantes da Cdmara Municipal;

c - 1 (um) representante da comunidade cientifica, de not6ria especializagSo
no campo da protegdo ambiental;

d - 1 (um) representante de associagio civil legalmente constituida a mais de
5 (cinco) anos o que tenha a protegSo ambiental como objetivo prioritdrio.

Ar1. 221 - Os servidores publicos encarregados da execugdo da politica
municipal de meio ambiente que tiverem conhecimento de infrag6es persistentes,
intencionais ou por omissdo As normas e padrdes de protegio ambiental, deverio
comunicar o fato ao Minist6rio Publico e d Procuradoria do Municipio, indicando os
elementos de convicgSo, sob pena de responsabilidade administrativa.

Par6grafo Unico - Constatada a proced6ncia da den0ncia, o Municipio
ajuizarA agSo civil p0blica por danos ao meio ambiente no prazo mdximo de 30
(trinta) dias a contar da mesma, sempre que o Ministerio P0blico n6o o tenha feito.

Atl. 222 - O Poder P0blico estimulard e privilegiard a coleta seletiva e a
reciclagem, bem como a implantagSo de um sistema de usinas de processamentos
de residuos urbanos, de forma a minimizar custos ambientais e de transporte.

S 1o - Os projetos de implantagSo das usinas de beneficiamento a que se
refere o capuz deverSo optar por tecnologias que assegurem as melhores relag6es
custo-beneficio tanto na implantagSo quanto na operagio.

S 2o - As taxas incidentes sobre os servigos de limpeza urbana incluirio
previsSo de reserva para a organizagdo dos programas de coleta seletiva e de
implantagio de usinas de processamento.

Att. 223 - As atividades poluidoras jd instaladas no Municipio t6m o prazo
mdximo de 2 (dois) anos para atender ds normas e padr6es federais e estaduais em
vigor, na data da promulgagio desta Lei Org6nica.

S 1o - O prazo m6ximo a que se refere o capuz deste Artigo poderd ser
reduzido em casos particulares, a crit6rio do executivo Municipal, nao devendo servir
de argumento, em nenhuma hip6tese, para justificar dilatagio de prazos
estabelecidos por orgSos federais e estaduais de meio ambiente.

S 2o - O n6o cumprimento do disposto no capuz deste Artigo implicar5 na
imposig6o de muita diSria a progressiva, retroativa A data do vencimento do referido
prazo e proporcional a gravidade da infrag6o, em fungSo da toxicidade dos poluentes
emitidos, sem prejuizo da interdigdo da atividade.

Art. 224 - As aliquotas da taxa de servigos de limpeza urbana destinadas d
implantagSo de usinas de processamento de resfduos, deverao ser estabelecidas de
forma a assegurar a implantagdo de uma capacidade instalada suficiente para
atender as necessidades do Municipio no prazo mdximo de 10 (dez) anos.
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Par6grafo Unico - O Poder Executivo encaminhar6 anualmente i Cdmara
Municipal relat6rio detalhado sobre as medidas adotadas para cumprir o disposto no
capuz deste artigo.

Art. 225 O Poder Executivo regulamentard o Fundo Municipal de
Conservagdo Ambiental no prazo mdximo de 4 (quatro) meses a contar da data da
promulgagSo desta lei org6nica.

Art. 226 - Parcela n6o inferior a 20o/o (vinte por cento) dos valores destinados
ao Fundo Municipal de Conservagfio Ambiental serd destinada i implantagdo de
projetos e instalag6es de esgotamento sanitSrio, pelo prazo mdximo de 10 (dez)
anos.

Art. 227 - Ficam criados, com base no Artigo 225, S 10, Inciso lll da
Constituigio da Rep0blica, os seguintes Parques Municipais:

l- Parque Municipal de

ll - Parque Municipal da

lll - Parque Municipal da ........................;

Pardgrafo Unico - No prazo mSximo da 5 (cinco) anos deverio estar
instaladas as Unidades do Conservagdo a que se refere o capuz deste Artigo, sendo
que a 1a (primeira) destas ter6 um prazo mdximo de 2 (dois) anos, a contar da data
da promulgagdo desta Lei OrgAnica.

TITULO VII
DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO I

DtsPosteAo cenel

Art. 228 - A Ordem Social tem como base o primado do trabalho e como
objetivo o bem-estar e a justiga social.

Art.229 - As ag6es do Poder Pfblico estarSo prioritariamente voltadas para as
necessidades sociais bdsicas.

CAPITULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL

sEgAo I

DtsPosteAo cennl

Art. 230 - O Municipio forma com o Estado e a Uni6o o conjunto integrado de
ag6es destinadas a assegurar os direitos relativos i sa0de, d previd€ncia e d
assist6ncia social.
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sEgAo tl
DA SAUDE

Art. 231 - A Saude 6 direito de todos os munlcipes e dever do Municipio
assegurado mediante politicas sociais e econ6micas que visem d eliminagSo do
risco de doengas, a prevengSo de deficidncias e de outros agravCIs i sa0de, e ao
acesso universal e igualitdrio is ag6es e servigos para sua promogdo, protegdo e
recuperagSo.

Ar1. 232 - Para atingir esses objetivos o Municipio promover6, em conjunto com
a UniSo e o Estado, politicas que visem:

| - condig6es dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentagio, educagSo,
transporte,lazer e acesso aos bens e servigos essenciais;

ll - respeitar o meio ambiente e controlar a poluigio ambiental;

lll - o acesso universal e igualit6rio a todas as ag6es e servigos de promogio,
protegdo e recuperagSo da safde, sem qualquer discriminagSo;

lV - o direito do individuo i informagio sobre sua sa0de e da coletividade,
sobre riscos a que estS submetida, assim como sobre os m6todos de controle
existentes;

V - valorizagSo do m6todo epidemiologico no estabelecimento de prioridades,
alocagSo de recursos e orientagSo programitica;

Vl - a integragSo em nivel executivo das ag6es de satide, educagio, meio
ambiente e saneamento bdsico.

Art. 233 - O dever do Municipio n6o isenta a responsabilidade de pessoas,
instituig6es e empresas que produzem risco d saride de individuos e da coletividade.

Art.234 - As ag6es e servigos de saride sflo de relev6ncia p0blica, cabendo ao
Poder P[blico sua normatizagio, regulamentagdo, fiscalizagio e controle, devendo
sua execugdo ser feita preferencialmente atrav6s de servigos p0blicos e,
complementarmente, atrav6s de terceiros, quando necessdrio.

Art. 235 - As ag6es e os servigos priblicos de sa[de do Municipio, de forma
integrada e hierarquizada, constituem um sistema fnico, organizado de acordo com
as seguintes diretrizes:

| - descentralizagdo, com diregdo 6nica;

ll - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuizo dos servigos assistenciais;

lll - participagdo da comunidade.

Pardgrafo rinico - E vedada a participagdo de instituig6es de capital estrangeiro
no Sistema Municipal de Saude.
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Art. 236 - 56o compet6ncias do Sistema Unico de Saude, em nlvel municipal:

| - a assistEncia integral d sa0de, em articulagSo com o Estado e a Uni6o;

ll - a elaboragSo e atualizagSo bianual, com revisSo anual do Plano Municipal de
Sa0de, em termos de prioridades e estrat6gias municipais, em consonAncia com o
Plano Estadual de Saude e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de
Sa0de;

ffl - a elaboragdo e atualizaglo da proposta orgamentiria do SUS para o
municlpio;

lV - a administragio orgament6ria e financeira aut6noma, do Fundo Municipal
de Sa0de;

V - a compatibilizagSo e complementagSo das normas t6cnicas do Minist6rio da
Sa0de e da Secretaria Estadual de Sa0de, de acordo com a realidade Municipal;

Vl - a administragSo e execugSo das ag6es e servigos de sa0de e de promog6o
nutricional, de abrangdncia municipal;

Vll - a instituigSo e garantia de planos de carreira para os servidores da sa6de,
baseados nos principios e crit6rios de desenvolvimento de recursos humanos,
aprovados em nivel nacional, observando ainda incentivo dr dedicagdo exclusiva e
tempo integral, capacitagio e reciclagem permanentes, condig6es adequadas de
trabalho para execugio de suas atividades em todos os niveis;

. Vlll - a garantia legal de isonomia vencimental a todos os servidores do Sistema
Unico de Sa0de do Municipio, em relagio a outros servidores que, em outras
esferas de governo, exergam cargos de atribuigoes iguais ou assemejhados.

, lX - a garantia de admissio atrav6s de concurso p0blico aos servidores da
Sa0de, sendo vedada A forma de credenciamento como prestagao de servigos no
pr6prio SUS.

X - a organizagSo do sistema de informag6es de sa0de no dmbito municipal que
garanta o conhecimento da sua realidade e funcionamento dos seus servigos, em
articulagSo com as esferas Federal e Estadual;

Xl - acompanhamento, avaliagio e divulgagdo dos indicadores de morbi-
mortalidade no Ambito do municipio e diferencialmente para os grupos sociais;

Xll - a normatizagdo e execugdo, no 6mbito do municfpio, da politica nacional de
insumos e equipamentos para a sa0de;

xlll - a execugdo, no 6mbito do Municipio, dos programas e projetos
estrat6gicos para o enfrentamento das prioridades nacio-nais, estaduais e
municipais, assim como situag6es emergenciais;

XIV - a complementagio das normas referentes ds relag6es com o setor privado
e a celebragSo de contratos e conv6nios com servigos publiios e privados;
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XV - a celebragio de cons6rcios intermunicipais para viabilizagio de Sistemas
Municipais de Sa0de quando houver indicagio t6cnica e consenso das partes,
mediante autorizagSo legislativa;

XVI - garantia de assistdncia integral d saride da mulher;

XVll - planejamento e execugio das ag6es de vigilAncia sanitSria capazes de
diminuir, eliminar ou prevenir riscos e intervir sobre os problemas sanitdrios
decorrentes da produgio e circulagSo de produtos, servigos e do meio ambiente,
objetivando a protegdo da sa0de dos trabalhadores e da populagao em geral;

Xvlll - planejamento e execugdo das ag6es de vigildncia epidemiologica,
proporcionando a informagio indispensdvel para conhec,er, detectar ou prever
qualquer mudanga que possa ocorrer nos determinantes e condicionantes do
processo safde-doenga, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevengdo e controle da doenga;

XIX - planejamento e coordenagdo da execugSo das ag6es de controle do meio
ambiente e de saneamento b6sico no Ambito do Municipio, em articulagao com os
demais 6rg6os governamentais;

XX - organizagdo do programa de sa0de do trabalhador;

XXI - planejamento, coordenagio e execugSo das ag6es do programa sarlde do
escolar, promovendo campanhas de medicina preventiva e educativa, especialmente
contra: cancer, AIDS, tuberculose, Hanseniase e problemas odontologicos.

XXll - planejamento, coordenagSo e execugSo das ag6es de controle de
zoonoses, Do Smbito do Municipio, effi articulagSo com os demais 6rg6os
governamentais.

Xxlll - organizagSo e gerenciamento dos distritos sanitdrios com alocagao de
recursos t6cnicos e prdticas de sa0de adequadas d realidade epidemiologici local,
observadas os principios de regionalizagdo e hierarquizagdo;

XXIV - a manutengio nas escolas p0blicas municipais de um agente de sa6de
para exercer a medicina preventiva no ambito da comunidade escolar;

XXV - a implantagSo nas escolas oficiais e creches de programas especiais de
controle e corregio de acuidade visual e auditiva, assegurando recursos
orgamentdrios para fornecimento e manutengSo de instrumentos e aparelhos
corretivos aos que deles necessitarem.

XXVI - o incentivo i medicina alternativa de fundamento cientffico:

XXVII - a proibigSo de experimentos com subst6ncia, drogas e meios
anticoncepcionais que atentem contra a sa0de e n6o sejam do conhLcimento dos
usudrios;

XXVlll - a proibigio e fiscalizagdo de pr6ticas que levem a esterilizagio
involunt6ria de seres humanos.
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Par6grafo 0nico - O Municlpio, independentemente de solicitagdo, procederd ao
controle de qualidade dos alimentos, ar, 5gua, solo, e de qualquer elemento que
possa colocar em risco a safde do individuo e da coletividade.

Art. 237 - A assist6ncia A safde 6 de livre iniciativa, sendo facultado ds
instituig6es privadas de sa0de participar de forma complementar do Sistema Onico
de Sa0de, de acordo com as diretrizes deste, mediante contrato de direito p0blico,
tendo prefer€ncia ds entidades filantropicas e as sem fins lucrativos.

Art. 238 - O Sistema Municipal de Sa0de, sem prejuizo das fung6es do Poder
Legislativo, contard com duas instAncias colegiadas:

I - A Confer€ncia Municipal de Sa0de;

ll - O Conselho Municipal de Sa0de.

S 10 - A Confer€ncia Municipal de Saude se re0ne anualmente com a
representagio dos v6rios segmentos sociais, para avaliar a situagdo de sa0de e
propor as diretrizes para a formulagio da politica de sa0de no municipio,
convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho
de Sa0de.

S 2o - O Conselho Municipal de Saride, em car6ter permanente e deliberativo,
composto pelo governo, prestadores de servigos, profissionais de sa[de e usudrios,
cuja representagio ser6 paritdria em relagio ao conjunto dos demais segmentos,
atuard na formulagSo de estrat6gias e no controle de execugSo de politica de saude
no municipio, inclusive nos aspectos econOmicos e financeiros.

Art' 239 - E vedada a destinagSo de recursos p0blicos para auxilios ou
subveng6es is instituigOes privadas com fins lucrativos.

Art. 240 - Todo servigo de sa0de contratado pelo Poder P0blico se submete ds
suas normas t6cnicas, inclusive quanto d sua posigio e fungao na rede.

Ar1. 241 - As instituigOes privadas de saride ficardo sob o controle do setor
p0blico nas quest6es de qualidade e de informagSo e registros de atendimento
conforme os codigos sanitdrios da Unido, Estado e Municipio, e as normas do SUS.

Art' 242 - A instalagdo de quaisquer novos servigos publicos ou financiados
com recursos ptiblicos na 6rea de saride dever6 ser discutida e aprovada no fimbito
do SUS, levando-se em consideragSo a demanda, cobertura, distribuigao geogrdfica,
grau de complexidade, articulag6o no sistema e impacto ambientit que poder6
causar.

Art. 243 - O Sistema Unico de Sa0de no dmbito Municipal serii mantido com
recursos do Municipio, do Estado, da Uniio, e de outras fontes.

Par6grafo rinico - O conjunto dos recursos destinados ds ag6es e servigos de
safde no Municipio constitui o Fundo Municipal de Saude, administrado pela
Secretaria Municipal de Saride e subordinados ao planejamento e controle do
Conselho Municipal de Sa0de.
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Art. 244 - Os ocupantes de cargos diretivos no Sistema 0nico de Sa0de n6o
poderio ser proprietdrios, s6cios ou consultores, do setor privado contratado.

Pardgrafo 0nico - Os cargos de diregdo dos orgSos de sa0de do Municipio sdo
privativos de profissionais da drea.

Att. 245 - Os servidores de outras esferas de governo que, de acordo com a Lei
prgAnica da Satde, editada pela Uni6o, forem colocados i disposigio do Sistema
Unico de Satde do Municipio integrardo a sua forga de trabalho, preservados os
seus vencimentos, sal6rios e demais vantagens do cargo, fungdo ou emprego que
ocupam desde que o pagamento permanega ds expensas da Uniio, sem prejufzo de
eventuais beneficios concedidos pelo org6o onde passarem a ter exercicio.

Art. 246 - Observado o disposto na Legislagio federal pertinente, o municipio
instituirii plano de apoio ds pessoas cadastradas como doadoras de orgios, tecidos
ou substAncias humanas para fins de transplante.

sEgAo ill
DA ASSISTENCIA SOCIAL

A,tI.247 - Sdo objetivos da AgSo Comunit6ria:

| - a protegdo dt familia, d maternidade, ir infAncia, i adoles€ncia, a velhice e
aos portadores de defici€ncia;

ll - amparo ds criangas e adolescentes carentes.

lll - a protegSo e assistEncia ds vitimas de violdncia, assim consideradas as
pessoas que tenham sofrido les6o de natureza fisica ou psiquica em
conseqU€ncia de a96es ou omiss6es tipificadas como crime na legislagSo penal
vigente.

S 1o - A assistEncia prevista no inciso lll do caput deste artigo, consistir6 em:

| - garantia de assist6ncia m6dica:

ll - atendimento prioritSrio pelos programas sociais e assist6ncias oferecido
pelo Municipio;

lll - orientag6o e assessoria t6cnica para a proposigSo e acompanhamento de
ag6es visando o ressarcimento dos danos causados pela viol€ncia.

S 2o - Nos casos de homicidio, terSo direito d assist6ncia prevista no inciso lll
do caput deste artigo, o c6njuge, companheiro ou companheira, os filhos e, desde
que comprovem relagSo de dependOncia econ6mica com a vitima, os ascendentes
e descendentes em linha reta ou colateral, at6 o terceiro grau.

At1. 248 - O Municipio estimular6 t6cnica e financeiramente, com recursos
constantes da Lei Orgament6ria, a elaboragSo e execugio de programas s6cio
educativos destinados aos carentes, a serem desenvolvidos pelas entidades
beneficentes.
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Att.249 - SerSo mantidos, com o apoio t6cnico e financeiro da Uni6o e do
Estado, programas de assist€ncia aos deficientes fisicos, sensoriais e mentais,
objetivando assegurar:

| - sua integragdo familiar e social;

ll - a prevengdo, o diagn6stico e a terapdutica do deficiente, bem como o
atendimento especializado pelos meios que se fizerem necessdrios;

lll - a educagio especial e o treinamento para o trabalho e facilitardo de acesso
e uso aos bens e servigos, com a eliminagSo de preconceitos e obst5culos
arquitet6nicos;

lV - protegSo especial a crianga e ao adolescente portadores de
deficidncias, proporcionando-lhes oportunidades e facilidades de desenvolvimento
fisico, mental, moral e social, de forma sadia e em condigOes de liberdade e
dignidade.

S 1o - O Municipio, em comum acordo com as entidades representativas dos
deficientes, dever6 formular a politica e controle das ag6es correspondentes.

S 2o - A promogSo da habilitagSo e a reabilitagSo das pessoas portadoras de
deficiOncias, para sua adequada integragSo A vida comunit6ria e ao mercado de
trabalho, se constituirdo prioridades das 6reas oficiais de sa0de, educag6o e
assist6ncia do Municipio.

S 30 - Observada a lei estadual, o Municlpio baixard normas sobre a
adaptagdo dos logradouros p0blicos e dos veiculos de transportes coletivo, a fim de
garantir o acesso adequado das pessoas portadoras de deficiEncia.

Art. 250 - A maternidade e a paternidade constituem fung6es sociais de
relevincia, devendo o Municipio assegurar os mecanismos para o seu desempenho.

Ar1. 251 - E dever de o Municlpio cooperar para o provimento de 6rg6os
p0blicos e auxiliar as instituig6es filantr6picas, encarregados de atividades ligadas d
prevengSo e fiscalizagdo do uso de drogas e entorpecentes, com recursos humanos
e materiais que se fizerem necess5rios.

Att. 252 - Fica o Municlpio obrigado a incluir no programa social a construgSo
de creches nas zonas comerciais.

Art. 253 - S5o objetivos prioritSrios do Conselho Municipal da Condigdo
Feminina:

| - criar mecanismos para garantir, perante a sociedade, a imagem social da
mulher como cidad6, em igualdade de condig6es com o homem;

ll - divulgar freqUentemente, nos meios de comunicagdo social do municipio:

a) - os direitos conquistados pelas mulheres na ConstituigSo Federal e Estadual,
bem como os constantes nesta Lei OrgAnica;
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b) - o trabalho dom6stico assumido por homens e mulheres.

lll - o combate e a denfncia d viol6ncia fisica e psicol6gica que atinjam a
mulher, bem como a toda forma de discriminagdo da qual a mulher seja vitima;

lV - prestar assistEncia, apoio e orientagSo jurldica is mulheres em defesa de
seus direitos, coibir a violOncia contra elas praticada, se amparar ds vitimas dessa
viol€ncia atrav6s da criagdo de 6rgdos especificos.

DA EDUcAcAo, 
"Hlll+tr?I = 

oo DEspoRro

sEgAo I

DA EDUCA9AO

Att. 254 - A educagdo, direito de todos, 6 um dever do Municipio e serd
promovida e incentivada com a colaboragSo da sociedade, baseada nos principios
da democracia, da liberdade de expressdo, da solidariedade e do respeito aos
direitos humanos, visando constituir-se em instrumento de desenvolvimento da
capacidade de elaboragio e de reflexdo critica da realidade.

Art. 255 - O ensino ser6 ministrado com base nos seguintes principios:

| - igualdade de condig6es para o acesso e a perman6ncia na escola;

ll - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e
o saber;

lll - pluralismo de iddias e de concepg6es pedag6gicas;

lV - gratuidade do ensino p0blico em estabelecimentos oficiais;

V - valorizagdo dos profissionais do ensino, garantindo-se, na forma da lei, os
planos de carreira para o magisterio priblico, com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso p0blico de provas e titulos, assegurado regime juridico
0nico para todas as instituig6es mantidas pelo Municipio;

Vl - gestio democr6tica do ensino, garantida a participagdo de representantes
da comunidade;

Vll - garantia de padrdo de qualidade;

Vlll - educagSo igualit6ria, eliminando estere6tipos sexiferos, racistas e sociais
dos cursos, salas de aula, livros e manuais destinados i populagSo infanto-juvenil.

Par6grafo Inico - Cabe ao Municlpio, suplementarmente, promover o
atendimento educacional especializado aos portadores de deficidncia,
preferencialmente na rede regular de ensino.

Art. 256 - O Municipio, respeitadas as diretrizes e as bases fixadas pela
legislagSo federal e as disposig6es supletivas da legislagdo estadual, dever6 instituir
e manter, al6m do sistema de ensino pr6prio, com extensdo correspondente As
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necessidades locais de educagdo geral e qualificagSo para o trabalho, programas de
educagdo em creches pr6-escolar e fundamental, com a cooperagSo t6cnica e

^ 
financeira da UniSo e do Estado.

suBsEgAo I

DO SISTEMA II.J|UNICIPAL DE ENSINO

: a, *1ili,2"5,??T,:ll$3,i"*T#: Uiffffi : ::ffiJ:."J,."":::?*X',:'I;i[:iil3l
| - a educagSo 6 dever do Poder P0blico e direito do cidad6o. sendo

assegurado a todos iguais oportunidades de receb6-la;

: ll - o ensino mantido pelo Municipio ser6 gratuito e de qualidade;

lll - a participagSo do cidaddo na definigSo das diretrizes, na implantagSo e no
controle do ensino municipal ser6 garantida;

: Par6grafo rinico - IntegrarSo o Sistema Municipal de Ensino as escolas priblicas

: 
""T::;:*"ffi::J*maMunicipa, 

deEnsino:

I - garantir o desenvolvimento pleno da personalidade humana; promover o
:,' acesso ao conhecimento cientifico, tecnol6gico e artlstico; contribuir para a formagSo

A ,' de uma consciBncia critica e para a convivdncia em uma sociedade democr6tica;

ll - preservar e expandir o patrim6nio cultural do Municipio;

: 
lll - instituir plano Plurianual de EducagSo;

lV - assegurar a realizagio do censo escolar do Municipio, em conjunto com o

: Estado;

. V - estabelecer agSo conjunta com o Estado na ampliagSo e expans5o da rede
i p0blica de ensino para evitar a concentragSo ou a ausdncia de escolas em

determinadas 6reas.

Vl - estabelecer e implantar a politica de educagSo para a seguranqa do

trdnsito:

: Vll - incluir a educagSo ambiental nos programas de ensino das unidades

: escolares do MuniciPio.

Vlll - incluir o estudo dos Principios, Direitos e Garantias Constitucionais nos

programas de ensino das unidades escolares do Municipio.

: 
"."",1hiu1*ifi"::ST":SJ::, 

H':'ffi: :*AX':'|J:';"*'.:' *:i:}"'?j:

: 
ao desenvolvimento das atividades educacionais previstas nesta Lei.
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suBsEqAo tl
DAS MODALIDADES DE ENSINO

Art. 259 - DeverSo estar sob controle e supervisSo da Secretaria Municipal da
Educag6o as seguintes modalidades de ensino que a Prefeitura venha a
desenvolver:

I - educagio infantil;

ll - educagdo de jovens e adultos;

lll - educagdo especial;

lV - ensino fundamental e medio.

S 1o. - A educagSo infantil tem por objetivo assegurar o desenvolvimento fisico,
emocional e intelectuale a sociabilizagio das criangas de zero a seis anos de idade.

S 2o - A educagSo infantil poder6 ser organizada e oferecida pela pr6pria
Secretaria Municipal da Educagio ou oferecida por outros 6rg6os municipais j6
aparelhados para tal, sob supervisio da secretaria.

$'3o - E da compet6ncia da Secretaria Municipal de Educagio a autorizagio
para o funcionamento e supervisdo das instituig6es de educageo das criangas de
zero a seis anos de idade.

S 4o - O Municipio manterd programas especiais para alfabetizagio de adultos.

Art. 260 - A educagSo de jovens tem o objetivo de assegurar a escolarizagdo da
populag6o n6o atendida oportunamente no ensino regular, promovendo sua
formag6o bdsica.
Pardgrafo Unico - O Ensino Fundamental conter6, obrigatoriamente, em todas as
suas s6ries, disciplina voltada para o estudo e reflexio dos Principios, Direitos e
Garantias Fundamentais da Constituigdo Federal e desta Lei OrgAnica Municipal.

Art' 261 - O Municipio se responsabilizarA prioritariamente pelo ensino
fundamental, inclusive para os que a ele nio tiverem acesso na idade piopria, e pr6-
escolar, s6 podendo atuar nos niveis mais elevados quando a demanda nesses
nfveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e
quantitativo.

Par5grafo (nico - A destinagSo de recursos para as escolas filantr6picas,
comunitdrias e confessionais, poderd ocorrer, desde que a entidade interessada na
firmagSo do convEnio oferega a estrutura ao Poder Executivo para fiscalizagio e
acompanhamento da aplicagdo destes recursos ou de qualquer beneficio conc-edido
pelo Poder P0blico Municipal.

Art. 262 - E vedada a cessSo de uso de pr6prios priblicos municipais para o
funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza, exceto
quando se tratar de entidades filantr6picas legalmente estabelecidas nesta Capital.
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Art. 263 - O Ensino fundamental 6 uma das etapas da educagio b6sica, tem
durag6o de nove anos, sendo a matricula obrigat6ria para todas as criangas com
idade entre seis e 14 anos.

S 1o - A obrigatoriedade da matricula nessa faixa etdria implica na
responsabilidade conjunta:

| - dos pais ou responsiiveis, pela matrlcula dos filhos;

ll - do Estado e do municlpio de Novo Jardim pela garantia de vagas nas
escolas p0blicas;

lll - da sociedade, por fazer valer a propria obrigatoriedade. Regulamentado
por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educagio, em 1996.

Par6grafo 0nico - Faz parte do curriculo das escolas pertencentes ao Sistema
Municipal de Ensino o conteudo de educagio para o tr6nsito.

Art. 264 - A educaglo sexual ser6 inserida no contetdo dos curriculos de
ensino das escolas municipais.

Par5grafo 0nico - A Secretaria Municipal da Educagio dever6 constituir uma
comissSo composta por educadores e representantes da comunidade, capacitados
t6cnica e cientificamente, para estudar a melhor forma de implantar o conte0do e
promover a formagio dos professores.

Art. 265 - As empresas privadas situadas no Municipio com nfmero igual ou
superior a cem empregados, em atendimento ao disposto no artigo 70, XXV, da
Constituigio Federal, deverSo manter creches e pr6-escolas destinadas aos filhos
e dependentes de seus empregados desde o nascimento at6 seis anos de idade.

S 1o - Os 6rgios ptiblicos da administragdo municipal direta e indireta ficam
obrigados a cumprir o constante no caput deste artigo independentemente do
n0mero de servidores.

S 2o - Ficam as empresas e 6rg5os p0blicos autorizados a adotar o sistema de
reembolso-creche, em substituigio d exigdncia contida neste artigo, desde que
obedegam as seguintes condig6es:

I - o reembolso-creche dever6 cobrir integralrnente as despesas efetuadas com
o pagamento de creche de livre escolha do empregado beneficiado;

ll - as empresas e orgios ptiblicos mencionados neste artigo dever6o dar
ci6ncia aos empregados da exist€ncia do sistema e dos procedimentos necessArios
d utilizagdo do beneficio;

lll - o reembolso-creche deverd ser efetuado, mensalmente, ao empregado at6
o terceiro dia 0til a contar da entrega do comprovante das despesas com creche.

Art. 266 - O Ensino Religioso de matricula facultativa constituir6 disciplina do
hordrio normal das escolas p0blicas municipais.
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S 1o - Ser6o fixados por comissSo interconfessional e aprovados pelo Conselho
Estadual de Educagio os contefdos minimos para o Ensino Religioso de 1o e 20
graus.

S 2o - As aulas de Ensino Religioso serio remuneradas como qualquer outra
disciplina de 1o e 20 graus.

S 3o - Os professores de Ensino Religioso ser6o credenciados pela comissSo
referida no $ 10, deste artigo.

Art. 267 - A EducagSo Especial tem por finalidade instrumentalizar o aluno
portador de defici6ncia fisica ou mental com os requisitos necess6rio a sua
integragdo na sociedade e no mundo do trabalho.

Par6grafo 0nico - As oportunidades de Educagdo Especial serSo oferecidas aos
portadores de defici€ncia visual, auditiva, fisica e mental.

Art. 268 - O ensino infantil, principalmente aquele ministrado nas creches para
criangas de zero a tr6s anos, embora compondo o Sistema Municipal de EducagSo e
por ele supervisionado, poder6 ser oferecido por outros orgSos municipais
aparelhados para esta finalidade, com recursos especiais, advindos do sal6rio-
creche.

suBsEgAo ltl
DO PLANO MUNIC|PAL DE EDUCA9AO

Art. 269 - A Prefeitura encaminharS para apreciagSo legislativa a proposta do
Plano Municipal de Educagio, com o parecer do Conselho Municipal de EducagSo e
apos consulta ao F6rum Municipal de EducagSo.

Art. 274 - O Plano Municipal de Educagdo apresentar6 estudos sobre as
caracteristicas sociais, econ6micas, culturais e educacionais do Municipio,
acompanhadas de identificagSo dos problemas relativos ao ensino e d educagio,
bem como as eventuais solug6es a curto, m6dio e longo prazo.

suBsEgAo rv
DA GESTAO OCMOCRATICA

4r1.271 - As escolas p0blicas desenvolverSo suas atividades de ensino dentro
do espirito democr6tico e participativo, assegurando a participagSo da comunidade
na discussfio e implantagSo da proposta pedag6gica.

S 1o - S5o livres a organizagdo sindical, a associagio de professores e
especialistas, os grdmios estudantis e associag6es de pais e mestres.

S 2o - E assegurada a participagSo de professores, funcion6rios, pais e
estudantes na gestSo democrdtica das escolas p0blicas.

S 3o - A escolha dos diretores nos estabelecimentos de ensino da rede publica
municipal serd feita atrav6s de eleigSo direta e secreta com a participagio de toda a
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comunidade escolar, assim entendida: o universo de professores e especialistas,
funcion5rios n6o docentes, alunos e seus responsdveis.

S 4o - Nas escolas p0blicas ser5o constituidos os Conselhos Escolares
compostos pela diregio do estabelecimento, por representante de professores,
especialistas, funcionSrios, alunos e pais eleitos pelos seus pares e de forma
paritdria.

S 5o - Os Conselhos de Escolas formados pela diregSo do estabelecimento,
por representantes de professores, especialistas, funciondrios, alunos e pais eleitos
por seus pares e de forma paritdria.

Arft. 272 - A admissSo de pessoal, necessdria d implantagdo e manutengSo do
Sistema Municipal de Ensino, se dard por concurso p0blico de provas escritas e
titulagSo, a ser regulamentado em lei complementar.

Art. 273 - Os professores e demais especialistas em EducagSo estardo
sujeitos ao Estatuto do Magist6rio do Municipio de Novo Jardim, institufdo por lei.

S 10 - Entende-se por fung6es de magist6rio: regdncia, coordenagSo,
supervisio, orientagdo, diregSo, planejamento e pesquisa.

S 2o - As fung6es de administragdo, de coordenag5o, orientag5o, direg6o,
planejamento e de pesquisas s6o indissocidveis da fungdo de ensino e da fungio de
regdncia.

S 3o - Ficam asseguradas ao professor e demais especialistas investidos na
fungSo de Agente de Sa0de Escolar, as vantagens do professor modulado na
Reg6ncia de Classe.

S 4o - No Estatuto do Magist6rio P0blico do Municipio de Natividade constard
um Plano de Carreira para os trabalhadores em EducagSo, garantindo:

a) piso unificado para o magist6rio, de acordo com o grau de formagio;

b) condig6es plenas de reciclagem, atualizag5o e permanente pos-graduagdo
com direito a afastamento das atividades docentes, sem perda da remuneragio;

c) progressio funcional na carreira, baseada na titulag5o, independentemente
de nivel de atuag6o;

d) paridade de proventos entre ativos e aposentados, segundo o riltimo
estdgio alcangado na carreira profissional;

e) estabilidade no emprego;

0 30% (trinta por cento) da carga hordria destinados ds atividades extra-classe;
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suBsEgAo v
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Att. 274 - O plano de carreira para o pessoal t6cnico-administrativo das escolas
ser6 elaborado com a pariicipagSo de entidades representativas desses
trabalhadores garantido:

a) condig6es plenas para reciclagem e atualizagdo permanente e pos-
graduagdo com direito a afastamento das atividades sem perda da remuneragio;

b) concurso priblico para provimento de cargos;

c) saldrios vinculados ao quadro 0nico do magist6rio.

Ar1. 275 - O Municipio destinarA d EducagSo e ao Ensino no minimo vinte e
cinco por cento da receita resultante de impostos, e as provenientes de
transferdncia.

S 1o - O emprego dos recursos priblicos destinados d Educag6o, quer sejam
consignados no Orgamento Municipal, quer sejam provenientes de contribuig6es da
UniSo ou Estado, de convdnios com outros municipios, ou de outra fonte serd feito
de acordo com plano de aplicag6o que atenda as diretrizes do Plano Municipal de
EducagSo.

S 2o - Caber6 ao Conselho Municipal de EducagSo e A Cdmara Municipal, no
Ambito de suas compet€ncias, exercerem fiscalizagSo sobre o cumprimento das
determinag6es constantes neste artigo.

$ 30 - Nio se incluem no percentual previsto neste artigo as verbas do
Orgamento Municipal destinadas is atividades culturais, esportivas e recreativas
promovidas pela municipalidade.

S 4o - Os recursos publicos serio destinados ds escolas publicas municipais.

S 5o - Cumpridas as exig6ncias de manutengio e garantia do padrSo de
qualidade do ensino p0blico, atendimento de vagas e de universalizagio do ensino
fundamental, as verbas poderio ser destinadas As escolas filantropicos comunit6rias
ou convencionais, que atendam as exigdncias do artigo 213 e incisos, da
Constituig6o Federal.

S 6o - SerSo obrigatoriamente descontados vinte e cinco por cento de todo
incentivo fiscal concedido, a qualquer titulo, pelo Municipio, que os destinard d
Secretaria Municipal da EducagSo para manutengio de sua rede escolar.

S 7o - O repasse de recursos da Uni6o e do Estado para o Municipio dever6 ser
feito diretamente para a Secretaria Municipal de Educagio.

S 9o - O Municipio se obriga a aplicar no Fundo Municipal de Cidncia e
Tecnofogia percentual nunca inferior a 0,5o/o (cinco d6cimo por cento) da receita
resultante de impostos.
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AtI. 276 - Sio vedados a retengSo, o desvio tempordrio ou qualquer restrigSo
ao emprego dos recursos referidos neste capitulo pelo Sistema Municipal de
EducagSo;

Par6grafo unico - O Poder Publico Municipal divulgar6, bimestralmente, o
montante dos recursos efetivamerrte gastos com educagdo.

4r1.277 - A instalag6o de quaisquer novos equipamentos priblicos na 6rea da
educagdo deverd levar em conta a demanda, distribuigio geogrdfica, grau de
complexidade e articulagdo do sistema municipal com o sistema estadual de
educagio.

sEgAo tl
DA CULTURA

Art. 278 - O Municipio estimulard a cultura em suas mriltiplas manifestag6es,
garantindo a todos os municipes o pleno e efetivo exercicio dos respectivos direitos,
bem como o acesso is suas fontes, apoiando e incentivando a produgSo, difusdo, a
preservaglo, a valorizagdo dos bens e manifestag6es culturais, especialmente as de
origem local, e aquelas relacionadas aos segmentos populares; enfatizando a
promog6o da identidade e da mem6ria cultural de Natividade

S 1o - A lei dispord sobre a fixagSo de datas comemorativas de alta significagSo
para os diferentes segmentos 6tnicos municipais e nacionais.

Att. 279 - O Patrim6nio Cultural do Municipio de Natividade 6 constituido dos
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referdncia, ii identidade, d agio, d mem6ria dos diferentes grupos
formadores da sociedade Tocantinense, cuja divulgagSo, registro e conservagSo
sejam do interesse p0blico por sua vinculaqSo com a hist6ria do Municfpio, do
Estado de Tocantins e do Pais, ou pelo seu excepcional valor hist6rico, cultural,
natural, arquitetOnico, paisagistico, artistico, bibliogr5fico, espeleol6gico,
arqueologico, etnologico, etnogrdfico e cientifico, nos quais se incluem:

I - as formas de expressSo e os modos de criar, fazer e viver;

ll - as criag6es cientificas, artisticas e tecnol6gicas;

lll - as obras, objetos, documentos e edificag6es de valor hist6rico, cultural,
natural, arquitet6nico e demais espagos destinados ds manifestag6es artistico-
culturais:

lV - os conjuntos urbanos e sitios de valor hist6rico, cultural, natural,
arquitet6nico paisaglstico, artistico, bibliogrdfico, espeleologico, arqueol69ico,
etnol6gico, etnogrdfico e cientffico.

V -As festas tipicas, as manifestagOes musicais, liter6rias, plSsticas, folcl6ricas
e populares; as celebrag6es reiigiosas; os rituais; os costumes; os ritmos; as
m0sicas e cantigas de roda; a alimentagdo, e demais manifestag6es ligadas d
cultura, que resgatem a tradigSo oral e o patrimdnio material e imaterial das diversas
etnias que comp6em a comunidade de Nativitana.
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S 10 - Cabe ao Municipio, com a colaboragio da comunidade, apoiar as
populagOes descendentes de escravos e indigenas em suas formas de expressSo
cultural, de acordo com os interesses dessas populag6es, valorizando e protegendo
o seu patrimonio cultural.

S 2o - Sio considerados patrim6nio da cultura municipal as manifestag6es
artisticas e populares oriundos da heranga africana de nosso povo, devendo o
Municipio garantir sua preservagio e promover, junto com a comunidade negra, seu
desenvolvimento, como tamb6m evitar sua folclorizagf,o e mercantilizagSo.

Art. 280 - Constituem direitos culturais garantidos pelo Municipio:

| - liberdade de expressSo e criagdo artistica, e amplo acesso a todas as formas
de expressSo cultural;

f l - Acesso d educagiio artistica, ao lazer cultural e ao desenvolvimento de
criatividade, principalmente nos estabelecimentos de ensino, nas escolas de arte,
nos centros culturais e espagos de associag6es de bairros;

lll - Apoio e incentivo d produgSo, difusdo e circulagSo dos bens culturais;

lV - Busca de sintonia com a politica Municipal de Educagio e de Meio
Ambiente;

V - Garantia de sua independ6ncia, face ds press6es de ordem econOmica ou
de conte0do particular;

Vl - Expressdo dos interesses e aspirag6es do cclnjunto da sociedade;

Vll - PreservagSo da identidade dos bairros e valorizagSo das caracteristicas de
sua historia, sociedade e cultura:

Vlll - ProtegSo, conservagSo e restauragio do patrim6nio hist6rico, cultural,
natural, arquitet6nico, paisagistico, artistico, bibliogr6fico, espeleol6gico,
arqueologico, etnologico, etnografico e cientlfico;

lX - AdogSo de incentivos fiscais que rnotivem as empresas privadas locais a
investirem na produgdo cultural e na restauragio do patrimOnio edificado em Art-
d6co, do Municipio de Natividade.

Art. 281 - Ei dever do Municipio, com a participagio da comunidade, promover,
garantir e proteger toda manifestagSo cultural, assegurando plena liberdade de
criagdo e expressfio e criagSo, valorizando a produgdo e a difus5o cultural por meio
de:

I - aperfeigoamento dos profissionais da cultura;

ll - criagio e manutengio de centros culturais equipados que abranjam teatro,
biblioteca, escola de arte e museLr, acessiveis a populagSo para as diversas
manifestag6es culturais, distribuidos nos quadrantes leste-oeste e norte-sul;
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lll - incentivo ao intercimbio cultural com os municipios Tocantinenses, com
outros estados, com a Uni6o e com outros paises;

lV - criagSo, instalag5o e manuteng6o de bibliotecas, centros ou clubes de
leitura, sob a supervisio e orientagio de bibliotecdrios graduados em nivel superior,
nas escolas pfblicas municipais;

V - defesa dos sitios de valor historico, artistico, natural arquitet6nico,
arqueol6gico, espeleologico e etnologico;

Vl - invent6rios, registros, vigilAncia, tombamento, restauragio e
desapropriagSo de conjuntos urbanos e sitios de excepcional valor hist6rico, cultural,
natural, arquitet6nico, paisagistico, artistico, bibliogr6fico, espeleol6gico,
arqueol6gico, etnol6gico, etnogrdrfico e cientifico; e outras formas de acautelamento
e preservag6o do patrimOnio cultural do Municipio de Natividade;

Vll - incentivo a propostas alternativas de formagio e aperfeigoamento de
recursos humanos, estudos, pesquisas, planos e ag6es que contribuam
efetivamente para a compreens6o do contexto cultural, sobretudo atrav6s da
mobilizagio das vocag6es locais para atuarem na 6rea cultural;

Vlll - obedidncia ds normas t6cnicas e outras normas de seguranga para
guarda e protegSo dos bens culturais 9 para os servidores da cultura;

lX - a ativagio de mecanismos existentes de registros e circulagdo dos bens
culturais, dando-se dnfase i sua difusSo nos velculos de rddio e televisSo, visando A
promogSo e preservagio da memoria e identidade cultural do Municipio;

X - criagSo, implantagSo, fiscalizagSo e manutengdo de espago nas feiras livres,
mercados, pragas e mostras artesanais, para a exposigSo, a divulgagdo e
comercializagdo do artesanato Tocantinense, com a participagio dos artesSos de
Novo Jardim, das associag6es de moradores de bairros, e demais associagdes
classistas e culturais.

S 1o - O Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Preservagdo
do Patrimdnio Historico, Cultural e Ambiental da Cidade de Natividade, constituido
na forma da lei, s5o orgios consultivos, normativos e fiscalizadores, paritariamente
por representantes da sociedade civil, entidades classistas, e instituig6es
governamentais e n6o governamentais ligadas d hist6ria, d cultura, ds artes e ao
meio ambiente.

S 2o - A sociedade poderd propor ao Poder Executivo a desapropriagSo prevista
no inciso Vl.

S 3o - Cabe ao Municipio a criagio e manutengio do arquivo do acervo
hist6rico, cultural, artistico, arquitetdnico e urbanistico.

S 4o - Cabe ao Municipio a criagSo e manutengdo do Servigo de Protegio do
Patrimdnio Historico, Cultural, Artistico e Arquitetdnico Municipal.

S 5o - Os danos e ameagas ao patrim6nio historico, arquitet6nico e cultural
ser6o punidos na forma da lei.
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S 6o - Cabe ao Municipio elaborar um programa na 6rea educacional, com a
finalidade de conscientizar a comunidade do valor t6cnico, historico, artistico e
ambiental e arquitetonico de nossa cidade, de modo a preservar suas caracterlsticas
de 6pocas passadas.

S 7o - Todos os bens tombados ficam sujeitos A vigilAncia permanente do
Servigo de ProtegSo do Patrimdnio Hist6rico -Artistico Municipal.

S 8o - Os recursos para a implantagSo do disposto no inciso lV, deste artigo,
constario do Orgamento Anual do Municipio.

S 9o - Cabe ao Municlpio criar mecanismos de captagio de recursos em 6reas
de interesse hist6rico ou cultural, visando d preservagSo do patrimdnio arquitetdnico
e ambiental do Municipio.

S 10 - O Municipio complementari o procedimento administrativo do
tombamento na forma da Lei Municipal

S 11 - Os pr6dios tombados utilizados em atividades de servigo de acessos ao
p0blico, deverSo manter em exposig6o seu acervo historico, cultural, artfstico,
bibliogrdfico, cientifico; e demais portadores de referdncia i mem6ria cultural do
Municipio de Natividade.

S 12 - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano dispor6, necessariamente,
sobre a protegio do patrim6nio historico e arquitet6nico bem como sobre a protegSo
e revitalizagdo da cultura.

\rt. 282 - O Municipio estabelecerd dotagdo orgament6ria especifica para a
preservagSo e recuperagSo do Patrim6nio Arquitet6nico em Art-d6co, aplicando
quando a lei facultar, incentivos fiscais, subsidios, doag6es ou tributos federais e
estaduais, atrav6s do org6o municipal responsdvel pela cultura.

Par6grafo tinico - Os recursos destinados A cultura ser6o democraticamente
aplicados dentro de uma visSo social abrangente, valorizando as manifestag6es
aut6nticas da cultura popular, a par da revitalizagdo da cultura erudita.

sEgAo ill
DO DESPORTO E DO LAZER

Art. 283 - O Municipio proporcionard meios de recreagSo sadia e construtiva d
comunidade, mediante:

I - reserva de espagos verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins,
pragas e assemelhados como base fisica de recreagSo urbana;

ll - construgSo e equipamento de parques infantis, centros de juventude e
edificio de convivdncia comunal:

lll - aproveitamento e adaptagio de rios, vales, colinas, lagos, matas e outros
recursos naturais, como locais de passeio e distragdo.
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Art. 284 - As atividades fisicas sistematizadas, os jogos recreativos e os
desportos nas diferentes modalidades, ser6o direito de todos e dever do Municipio,
que atuar6 supletivamente ao Estado, sendo garantidas, observando-se sempre o
respeito, a integridade fisica e mental do desportista e a autonomia das entidades e
associag6es, mediante:

I - destinagio de recursos orgamentdrios para a promogio prioritdria do
desporto educacional, do deficiente e, em casos especfficos, para o desportista de
alto rendimento;

ll - protegio e incentivo i manifestagSo desportiva de criagdo nacional e
olimpica;

lll - criagio das condig6es necessirias para garantir o acesso dos deficientes d
pr6tica desportiva terap€utica e/ou competitiva;

lV - tratamento diferenciado para os desportos profissional e amador, com
prioridade para este;

V - criagdo e manutengSo de espago pr6prio d prdtica desportiva nas escolas e
logradouros publicos, bem como a elaboraqAo de seus respectivos programas;

Vl - incentivos especiais d pesquisa no campo da educagSo fisica, desporto e
lazer:

Vll - organizagSo de programas esportivos para adultos, idosos e deficientes,
visando a aperfeigoar a saride da populagdo e ao aumento de sua produtividade.

Art. 285 - Os servigos municipais de esportes e recreagio ser6o articulados
entre si e com as atividades culturais do Municipio, visando A implantagdo e ao
desenvolvimento do turismo.

CAPITULO IV
DA cRtANgA, DO ADOLESCENTE E DO TDOSO

sEgAo I

DA CR|ANqA E DO ADOLESCENTE

Art. 286 - O Municipio, na forma da lei, assegurarS d crianga e ao adolescente,
com absoluta prioridade, a efetivagio dos direitos d vida, i sa0de, d moradia, ao
lazer, a protegio no trabalho, e cultura, e convivOncia familiar e comunitdria,
compreendendo:

I - primazia no recebimento de protegSo e socorro em qualquer circunstAncia;

ll - preced€ncia no atendimento em qualquer 6195o priblico municipal;

lll - preferOncia aos programas de atendimento d crianqa e ao adolescente, na
formulagSo e execugdo de politicas sociais p0blicas;

lV - aquinhoamento de recursos p0blicos para os programas de protegdo e
garantia dos direitos da crianga e do adolescente;
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Art.287 - As ag6es de protegio ir infdncia e d adolesc€ncia serSo organizadas,
na forma da lei, com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralizagio do atendimento;

ll - valorizagio dos vinculos familiares e comunitSrios;

lll - atendimento priorit6rio em situag6es de risco definidas em lei, observadas
as caracteristicas culturais, sociais e econ6micas do Municipio;

lV - participagSo da sociedade. por meio de organizagOes representativas, na
formulagio de politicas e programas, e o acompanhamento de suas execugoes.

Art. 288 - A participagSo da sociedade, prevista no artigo anterior, se dar6 por
meio do Conselho Municipal de ProtegSo dos Direitos da Crianga e do Adolescente,
6196o consultivo, deliberativo e controlador das ag6es em todos os nlveis,
assegurada d participag6o de forma parit6ria de representantes do Poder P0blico e
de entidades particulares e organizag6es comunit6rias que tenham por objetivo o
atendimento e defesa da crianga e do adolescente, hd pelo menos um ano, na forma
da lei.

Art. 289 - O Poder P0blico Municipal poderd destinar recursos ds entidades
filantropicas que prestem assistdncia a criangas de zerc a seis anos.

Art. 290 - O Municipio, com o auxilio financeiro da Uniio e do Estado e com
recursos proprios, promover6 a construgao de creches nos bairros e setores
carentes de tais equipamentos.

Art. 291 - O Municipio, por meio de entidade pr6-habilitada, atuar6
complementarmente ao Estado no amparo e formagdo psicol6gica, social e
profissionalizante da crianga e do adolescente a que for atribuido ato infracional.

Ar1. 292 - O Municlpio manter6, com a cooperagio t6cnica e financeira da UniSo
e do Estado, programas de sa0de materno-infantil, creches, educagio pr6-escolar,
ensino fundamental, educagio profissionalizante e assistdncia integral d crianga e
ao adolescente, com a participagio deliberativa e operacional de entidades ndo
governamentais, atrav6s das seguintes estrat6gias:

| - criagio e organizagAo de programas para o atendimento d crianga e a
adolescentes em situagSo de risco;

ll - criagSo e organizag6o de programas especializados de prevengao,
atendimento e integragSo social das criangas portadoras de defici€ncias fisicas,
sensoriais e mentais:

lll - criagSo e organizaglo de programas especializados para o atendimento a
criangas dependentes de entorpecentes e/ou envolvidos em atos infracionais, na
medida de sua capacidade e concernente com a agio do Estado.
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sEeAo rl
DO IDOSO

Art. 293 - O Municipio, para garantir amparo irs pessoas idosas e sua
participagSo na comunidade, defender sua dignidade, bem-estar e o direito de vida,
deverd instituir, dentro de orgios jd existentes na administragio e mediante lei,
organismo de permanente defesa do idoso, cabendo-lhe formular, de conformidade
com as entidades federais, e estaduais, a politica de assistdncia ao idoso e ter,
dentre outras, as seguintes atribuig6es:

I - criagio de centros destinados ao trabalho e experimentagSo laboral;

ll - criagio de centro, diurno e noturno, de amparo e lazer;

lll - elaboragio de programas de preparagSo para a aposentadoria;

lV - fiscalizag6o das entidades destinadas ao amparo do idoso.

sEgAo trl
DA RESPONSAB|L|ZA9AO DOS SERVTDORES PUBL|COS

Att. 294 - O Procurador Geral do Municlpio, ou o seu equivalente, 6 obrigado
a propor a competente agio regressiva em face do servidor p0blico de qualquer
categoria, declarado culpado por haver causado a terceira les6o de direito que a
Fazenda Municipal seja obrigada judicialmente, a repatar, ainda que em decorrOncia
de sentenga homologatoria de transigSo ou de acordo administrativo.

Art. 295 - O prazo para luizamento da ag6o regressiva serS de trinta dias a
partir da data que o Procurador Geral do Municipio, ou o seu equivalente, for
cientificado de que a Fazenda Municipal efetuou o pagamento do valor resultante da
decisSo judicial ou do acordo administrativo.

Art. 296 - O descumprimento, por agSo ou omissSo, ao disposto nos Artigos
anteriores desta Segdo, apurado em processo regular, implicarS solidariedade na
obrigagio de ressarcimento ao erdrio.

Att. 297 - A cassagSo, por qualquer forma, de exercicio de fungSo p0blica,
n6o exclui o servidor da responsabilidade perante a Fazenda Municipal.

Art. 298 - A Fazenda Municipal, na liquidagdo do que for devido pelo servidor
p0blico civil ou empregado priblico, poder6 optar pelo desconto em folha de
pagamento, o qual ndo excederd de uma quinta parte do valor da remuneragio do
servidor.

Par6grafo Unico - O agente p0blico fazend6rio que autorizar o pagamento da
indenizagSo dar6 cidncia do ato, em dez dias, ao Procurador Geral do Municlpio, ou
o seu equivalente, sob pena de responsabilidade soliddria.
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SE9AO Vrl
DA SEGURAN9A PUBLTCA

Art. 299 - A seguranga Publica 6 dever do Municipio nos termos do Artigo
144 da Constituigio Federal, nos limites de sua competdncia e possibilidades
materiais.

Art. 300 - Os agentes municipais t€m o dever de cooperar com os orgSos
federais e estaduais de seguranga para a prevengio de delito, a repressSo da
criminalidade e a preservagdo da ordem pfblica.

Art. 301 - Lei poderd criar, definindo-lhe as caracteristicas organizacionais e
atribuig6es, da Guarda Municipal para a protegSo dos bens materiais e naturais,
servigos e instalagOes do Municipio.

S 1o - A lei complementar de criagdo da guarda rnunicipal dispord sobre
acesso, direitos, deveres, vantagens e regirne de trabalho, com base na hierarquia e
disciplina.

S 2o - A investidura no corpo da guarda municipal far-se-d mediante concurso
publico de provas ou de provas e titulos.

Art. 302 - Para exercer atividades auxiliares e complementares de defesa
civil, o Municipio poderS criar organizag6es de volunt6rios que atuardo segundo os
padrdes do Corpo de Bombeiros, e, de prefer6ncia mediante conv6nio com o
Estado.

TITULO III
DA ORGANTZA9AO ADMINISTRAT|VA MUNtCtpAL

DA E s r R, f,i[ltxbfi ,',ll, r, *Ar I vA

Art. 303 - a administragSo municipal e constituida dos 6rg5os integrados na
estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade
juridica pr6pria.

S 10 - Os 6rg6os da administragSo direta que compoe a estrutura
administrativa da Prefeitura se organizam e se coordenam, atendendo aos princfpios
t6cnicos recomend6veis ao bom desempenho de suas atribuig6es.

S 2o - As entidades dotadas de personalidade jurldica propria que comp6e a
AdministragSo Indireta do Municipio se classificam em:

a) Autarquia-servigo autOnorno, criado por lei, com personalidade juridica,
patrim6nio receita proprias, para executar atividades tipicas da administragao
publica que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestio administrativa e
fi nanceira descentralizadas;

b) Empresa publica a entidade dotada de personalidade jurldica de direito
privado, com patrimOnio e capital do municipio, criada por lei, para exploragdo de
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atividades econ6micas que o municipio seja levado a exercer, por forga de
conting6ncia ou conveniEncia administrativa, podendo revestir-se de qualquer das
formas admitidas em direito;

c) Sociedade de economia mista-entidade dotada de personalidade juridica
de direito privado, criada por lei, para exploragSo de atividades econ6micas, sob a
forma de sociedade andnima, cujas a96es com direito a voto pertengam, em sua
maioria ao Municlpio ou a entidade da Administragio Indireta.

d) FundagSo publica a entidade dotada de personalidade juridica de direito
privado, criada em virtude de autorizagSo legislativa para o desenvolvimento de
atividades que nio exijam execugSo por 6195o ou entidade de direito publico, com
autonomia administrativa, patrimOnio proprio gerido pelos respectivos 6rg6os de
diregSo, e funcionamento custeado por recursos do Municipio e de outras fontes.

S 3o - A entidade de que trata o inciso lV do g 2o adquire personalidade
juridica com a escritura publica de sua Constituigdo no Registro Civil de pessoas
juridicas, ndo se lhe aplicando as demais disposig6es no Codigo Civil concernente
as fundag6es.

CAPITULO II
DOS ATOS MUNICIPAIS

sEgAo I

DA PUBLICIDADE E DOS ATOS MUNICIPAIS

Art. 304 - A publicagSo das leis e atos municipais far-se-d em org6o da
imprensa local ou regional ou por afixagdo na sede da Prefeitura ou da CAmara
Municipal, conforme o caso.

S 1o - A escolha do orgSo da imprensa para a divulgagao das leis e atos
administrativos far-se-d atrav6s de licitagdo, em que se levario em conta de prego,
como as circunstAncias de freqU€ncia, hor6rio, tiragem e distribuig6o.

S 2o - Nenhum ato produzir5 efeito antes de sua publicagio.

A publicag6o dos atos nio normativos, pela imprensa, poder6 ser

Art. 305 - O Prefeito far6 publicar:

| - Diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia anterior;

ll - Mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa;

lll - Mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os
recursos recebidos.

lV - Anualmente at6 28 de fevereiro, pelo 6196o oficial do Estado, as contas
de administragSo, constituidas do balango financeiro, do balango patrimonial, do
balango orgament6rio e demonstragSo de variag6es patrimoniais, em forma sintetica.

s30-
resumida.
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sEgAo tl

: 
Dos LtvRos

Art. 306 - o Municlpio manter6 os livros que forem necess6rios ao registro de
seus servigos.

: S 1o - Os livros serSo abertos, rubricados e encerrados pelo Prefeito ou pelo
Presidente da CAmara, conforme o caso, ou por funcionSrio designado para tal fim.

A S 2o - Os livros referidos neste artigo poderSo ser substituidos por fichas ou' outro sistema, convenientemente autenticados.

: sEqAo tl
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 307 - Aos Atos administrativos de competdncia do Prefeito devem ser

: 
expedidas com obedi6ncia 5s seguintes normas.

| - Decreto, numerado em ordem cronol6gica nos seguintes casos:

a) regulamentagSo de lei;

: b) instituigdo, modificagdo ou exting6o de atribuig6es ndo constantes de lei;

c) regulamentagio interna dos orgSos que forem criados na administragio
municipal.

A ': d) abertura de cr6ditos especiais e suplementares, at6 o limite autorizado por
lei, assim como de creditos extraordindrios.

: 0","p'3f,,*?93'33X"J:Jtiffiil?,ijl?J:T 
ou necessidade sociar, para fins de

f) aprovag6o de regulamento ou de regime das entidades que comp6em a
administragSo municipal;

: :l il,'":::l:::..3"_:,":,":" Desenvo'vimento,ntesrado;

l) normas de efeitos externos, nio privativas da lei;

j) fixagSo e alteragSo de pregos;

: ll - portaria, nos seguintes casos:

inOiuiOS]ijrovimento 
e vacdncia dos cargos p0blicos e demais atos de efeitos

b) lotagio e relotagSo nos quadros de pessoal;
.
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c) abertura de sindicdncia e processos administrativos, aplicagSo de
penalidades e demais atos individuais de efeitos internos; outros casos

: 
determinados em lei ou decreto.

lll - Contrato, nos demais casos:

a) admissio de servidores para servigos de car5ter tempor6rio, nos termos

: 
desta Lei Orgdnica;

b) execugdo de obras e servigos municipais, nos termos da lei.

Par6grafo Unico - Os atos constantes dos itens ll e lll deste artigo, poderSo

: ser delegados.

sEgAo v
a DAS |NFORMA9oES E CERT|DoES

Art. 308 - A Prefeitura e a CAmara s6o obrigadas a fornecer a qualquer
interessado, certid6es dos atos, contratos e decis6es, desde que requeridas para fim
de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que

A negar ou retardar a sua expedigSo. No mesmo prazo deverdo atender as requisig6es
judiciais se outro n6o for fixado pelo Juiz.

S 10 - As certid6es relativas ao Poder Executivo serSo fornecidas pelo
Secretario ou Diretor Administrativo da Prefeitura, exceto as declarat6rias de efetivo

: 
exercicio do Prefeito, que serSo fornecidas pelo Presidente da CAmara.

S 2o - As informag6es poderSo ser prestadas por escrito ou certificadas,

: 
conforme as solicitar o requerente.

S 3o - As informag6es por escrito ser6o firmadas pelo agente p0blico que as

a Prestar'

:,."0u",3nf", ;ff'j:#:o:.iJ,fl?i:ff ;"If#f ,11i: i5 
"X'JJffi;:IH 

::lS"ff.?,: i:
A documentos ou de processo administrativo; na segunda hip6tese, a certiddo poder6

constituir-se de c6pias reprogr6ficas das pegas indicadas pelo requerente.

S 5o - O requerente, ou seu procurador, ter5 vista de documento ou processo
na pr6pria repartigSo em que se encontre.

: S 60 - Os processos administrativos somente poderdo ser retirados da

S 7o - Os agentes pfblicos observardo o prazo de:

, : qr"noiH;K:#rurfl?"T,Hfffri:Li":''ta 
de documento dos autos de processo'

^ 
b) trinta dias, para informaq6es escritas;

I, 
c) trinta dias, para a expedigSo de certid6es.

: 
t04



S 8o - Serd promovida a responsabilizagSo administrativa, civil e penal cabfvel,
nos casos de inobserv6ncia das disposigOes do Artigo anterior.

CAPITULO III
DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 309 - Cabe ao Prefeito a administragdo dos bens municipais, respeitada
a competdncia da CAmara quanto dqueles utilizados em seus servigos.

Art. 310 - Todos os bens municipais deverio ser cadastrados, com a
identificagSo respectiva, numerando-se os moveis segundo o que for estabelecido
em regulamento, os quais ficarSo sob a responsabilidade do chefe da secretaria ou
diretor a que forem distribuidos.

Art. 311 - Os bens patrimoniais do municipio dever6o ser classificados:

| - Pela natureza;

ll - Em relagio a cada servigo;

ParSgrafo Unico - devera ser feita, anualmente, a conferEncia da escrituragSo
patrimonial com os bens existentes, e, na prestagdo de contas de cada exercicio,
ser6 incluido o invent6rio de todos os bens municipais.

Att. g12 - A alienagSo dos bens municipais, subordinada a existdncia de
interesse publico devidamente justificada, ser6 sempre precedida de avaliag6o e
obedecer6o as seguintes normas:

| - Quando im6veis, dependerd de autorizag6o legislativa a concorr6ncia
publica, dispensada esta nos casos de doagSo e permuta.

ll - quando moveis, dependera apenas de concorrdncia publica, dispensada
esta nos casos de doagSo, que ser6 permitida exclusivamente para fins assistenciais
ou quando houver interesse publico relevante, justificado pelo executivo.

Art. 313 - O Municipio, preferentemente 6 venda ou doagdo de seus bens
im6veis, outorgar6 concessSo de direito real de uso mediante previa autorizagio
legislativa e concorr€ncia publica.

S 1o - A concorr€ncia poder6 ser dispensada, por lei, quando o uso se destinar
a concessiondria de servigo publico, entidades assistenciais, ou quando houver
relevante interesse publico, devidamente justificado.

S 2o - A venda aos propriet6rios de im6veis lindeiros de 6reas urbanas
remanescentes e inaproveit6veis para edificagdo, resultante de obras publicas,
depender6 apenas de previa avaliagdo e autorizagdo legislativa, dispensada a
licitagdo. As 6reas resultantes de modificag6es de alinhamento serSo alienadas nas
mesmas condig6es quer sejam aproveit6veis ou nio.
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Art. 314 - a aquisigdo de bens im6veis, por compra ou permuta, dependerS
de previa avaliagSo e autorizagSo legislativa.

Art.315 - E proibida a doagSo, venda ou concessio de uso de qualquer
fragSo dos parques, pragas, jardins ou largos p0blicos, salvo pequenos espagos
destinados a venda de jornais e revistas ou refrigerantes.

Art. 316 - O uso de bens municipais, por terceiros, s6 poder6 ser feito
mediante concess6o, ou permissdo a titulo prec5rio e por tempo determinado,
conforme o interesse publico o exigir.

S 1o - A concessSo de uso dos bens priblicos de uso especial e dominical
dependerS da lei e concorr6ncia e serS feita mediante contrato, sob a pena de
nulidade de ato, ressalvada a previsdo na Constituigdo Federal.

S 2o - A concessSo administrativa de bens p0blicos de uso comum somente
poder6 ser outorgada para finalidades escolares, de assist6ncia social ou turlstica,
mediante autorizagSo legislativa.

S 3o - A permissdo de uso, que poder6 incidir sobre qualquer bem publico,
ser6 feita, a titulo prec6rio, por ato unilateral do Prefeito, atrav6s de decreto.

Art. 317 - A utilizagdo e administragdo dos bens p0blicos de uso especial,
como mercados, estagOes, recintos e espet6culos e campos de esporte, ser6o feitas
na forma da lei e regulamentos respectivos.

T|TULO IV
DAS OBRAS E SERVI9OS MUNtCtPAtS

Art. 318 - Nenhum empreendimento, obras e servigos do Municipio poderSo
ter inicio sem pr6via autorizagSo legislativa e elaborag6o do plano respectivo, no
qual, obrigatoriamente, conste:

| - Viabilidade de empreendimento, sua convenidncia e oportunidade para o
interesse comum;

ll - Os pormenores para a sua execug6o;

lll - Os prazos para o seu inicio e conclusSo, acompanhados da respectiva
justificagSo;

S 1o - Nenhuma obra, servigo ou melhoramento, salvo casos de extrema
urgdncia, ser6 executado sem pr6vio orgamento de seu custo.

S 2o - As obras pfblicas poderSo ser executadas pela Prefeitura, por suas
autarquias e demais entidades da administragio indireta, e por terceiros mediante
licitagSo de acordo com a Lei 8.666/93.

Art. 319 - A permissdo de seruigo p0blico a titulo prec6rio, ser6 outorgada por
prazo determinado, via Decreto do Prefeito, ap6s edital de chamamento de
interessado para a escolha do melhor pretendente, sendo que a concess5o s6 ser6
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feita com autorizagio do legislativo, mediante contrato, precedido de concorrdncia
p0blica.

S 1o - ser6o nulas, de pleno direito, as permiss6es, as concessoes, bem como
quaisquer outros ajustes em desacordo com o estabelecido neste artigo.

S 20 - os servigos permitidos ou concedidos ficarSo sempre sujeitos a
regulamentagio e fiscalizagdo do Municipio, incumbido, aos que os executem, sua
permanente atualizag6o e adequagSo is necessidades dos usu6rios.

S 3o - O municipio poder6 retornar, sem indenizagdo, os servigos permitidos
ou concedidos, desde que executados em desconformidade como ato ou contrato,
bem como aqueles que se revelam insuficientes para o atendimento dos usuSrios.

S 4o - As concorr6ncias para a concessdo de servigos p0blicos deverSo ser
precedidas de ampla publicidade, em jornais e r6dios locais, inclusive em 6rg6os de
imprensa da capital do Estado, mediante edital ou comunicado resumido.

Art. 320 - As tarifas dos servigos priblicos deverSo ser fixadas pelo Executivo,
tendo-se em vista a justa remunerag6o.

Art. 321 - Nos servigos, obras e concess6es do Municipio, bem como nas
compras e alienagoes, serd dotada a licitagdo, nos termos da Lei 8.666/93.

Ar1. 322 - O Municipio poder6 realitzar obras e servigos do interesse comum
mediante convdnio com o Estado, a Unido ou entidades particulares, bem assim,
atrav6s de cons6rcio, com outros municipios.

T|TULO IV
DA ADM|N|STRAGAO MUN|C|PAL

CAPiTULO I

DtsPostqAo cennl

Art. 323 - Os 6rg6os e entidades da AdministragSo Municipal adotario as
t6cnicas de planejamento, coordenagSo, descentralizagf,o, desconcentragao e
controle.

Art. 324 - Os Diretores de entidade de Administragdo Indireta, inclusive
fundacional, far6o declararfro de bens no ato da posse e no tdrmino do exerclcio do
cargo, e terdo, enquanto em exercicio, os mesmos impedimentos dos Vereadores.

sEgAo I

DO PLANEJAMENTO

Art. 325 - As ag6es governamentais obedecerio a processo permanente de
planejamento, com o fim de inteirar os objetivos institucionais dos 6rgdos e
entidades municipais entre si, bem como as ag6es da Uniio, do Estado e regioes
que se relacionem com o desenvolvimento do municipio.
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SEQAO tl
DA COORDENAEAO

Aft. 326 - Ao exercicio dos planos e programas governamentais ser6 objeto
de permanente coordenagio, com o fim de assegurar eficidncia e eficdcia na
consecugSo dos objetivos e metas fixados.

sEqAo ill
DA DESCENTRALTZAqAO E DE DESCONCENTRAqAO

Ar1. 327 - A execugSo das ag6es governamentais poder6 ser descentralizada
ou desconcentrada, para:

I - outros entes p0blicos ou entidades a eles vincutadas, mediante conv6nio;

ll - orgdos subordinados da pr6pria Administragio Municipal;

lll entidades criadas mediante autorizagSo legislativa e vinculadas a
AdministragSo Mun icipal ;

lV - empresas privadas, mediante concessio ou permissdo.

S 1o - Cabe aos orgios de diregdo o estabelecimento dos principios, crit6rios
e normas que ser6o observados pelos 6rgios e entidades p0blicas ou privados
incumbidos da execugio.

S 2o - Haverd responsabilidade administrativa dos 6rg5os de diregio quando
os 6rg6os e entidades de execug5o descumprir os principios, crit6rios e normas
geral referidos no pardgrafo anterior, comprovada a omissio dos deveres proprios
da autotutela ou da tutela administrativa.

sEgAo tv
DO CONTROLE

Art. 328 As atividades da AdministragSo Direta e indireta estarao
submetidas a controle interno e externo.

S 1o - O controle interno ser6 exercido pelos 6rgios subordinados
competentes, observados os principiou da autotutela e da tutela administrativa.

S 2a - O controle externo ser6 exercido pelos cidadios, individual ou
coletivamente, e pela CAmara Municipal.

Art. 329 - Os poderes Legislativo e Executivo manterSo de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:

| - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execugio
dos programas de governo e dos orcamentos dos orgamentos do Municipio;

ll - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto i efic6cia e
eficiOncia, da gestdo orgamentdria, financeira e patrimonial nos orgios e entidades
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da Administragio Municipal, bem como da aplicagSo dos recursos publicos por
entidades privadas;

lll - exercer o controle das operag6es e de credito, avais e garantias, bem
como dos direitos e haveres do Municipio;

lV - apoiar o controle externo no exercfcio da sua minada institucional.

Par6grafo Unico Os responsdveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregulariclade ou ilegalidade, dela dario ci6ncia a Corte
de contas competente, sob pena de responsabilidade soliddria.

Art. 330 - A fiscalizaglo contdbil, financeira, orgament6ria e patrimonial do
Municipio e das entidades da AdministragSo Indireta, quanto a legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicagSo de subveng6es e ren0ncia de receitas
pr6prias ou repassadas, ser6o exercidas pelo Cdmara Municipal, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno do poder Executivo.

ParSgrafo Unico - Prestard contas qualquer pessoa fisica ou entidade publica
ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores p0blicos, ou pelos qual o Municipio responda, ou que, em nome deste,
assuma obrigag6es de natureza pecuniiiria.

CAPITULO II
DOS RECURSOS ORGANIZACIONAIS

sEgAo I

DA ADM|N|STRAqAO DTRETA

Art. 321 - Constituem a AdministragSo Direta os orgSos integrantes da
Prefeitura Municipal e a ela subordinados.

Art. 331 - Os orgdos subordinados da Prefeitura Municipal ser6o de:

| - diregio e assessoramento superior;

ll - assessoramento intermedi6rio:

S 1o - S5o 6rg6os de diregdo superior, providos do correspondente
assessoramento, as Secretarias Municipais.

S 20 - S5o orgios de assessoramento intermedidrio aqueles que
desempenham suas atribuig6es junto as Chefias dos 6rg6os subordinados das
Secretarias Municipais.

S 30 - 56o 6rg6os de execugdo aqueles incumbidos da realizagio dos
programas e projetos determinados pelos 6rg6os de direg6o.

109



sEeAo tl
DA ADM|N|STRACAO |ND|RETA

Art. 332 - Constituem a Administragio Indireta as autarquias, fundag6es
ptiblicas, empresas p0blicas o sociedade de economia mista, criadas por lei.

Art. 333 - As entidades da Administragdo Indireta serSo vinculadas a
Secretaria Municipal em cuja drea de compet6ncia enquadrar-se sua atividade
institucional sujeita ndo-se i correspondente tutela admin istrativa.

Art. 334 - As empresas p0blicas e as sociedades de economia mista
municipais serio prestadoras de servigos ptiblicos ou instrumentos de atuagio do
Poder Ptblico no dominio econdmico, sujeitando-se, em ambos os casos ao iegime
Juridico das licitag6es p0blicas, nos termos do Artigo 37, XXI da Gonstituig5o
Federal.

sEgAo ilt
DOS SERVTQOS DELEGADOS

Art. 335 - A prestagdo de servigos priblicos poderd ser delegada ao particular
mediante concessio ou permissio.

Pardgrafo Unico - Os contratos de concessdo e os termos de permissio
estabelecerdo condig6es que assegurem ao Poder Ptblico, nos termos da Lei, a
regulamentagdo e o controle sobre a prestagio dos servigos delegados, obseryado a
seguinte:

l- no exercicio de suas atribuig6es os servidores p0blicos investidos de poder
de policia terSo livre acesso a todos os servigos de instalagao das empresas
concessiondrias ou permission6rias;

ll - estabelecimento de hipoteses de penalizag5o pecuni6ria, de intervengio
por prazo certo e de cassagSo, impositiva esta em caso de contumdcia no
descumprimento de normas protetoras da sa0de e do meio-ambiente.

sEeAo tl
DA INVESTIDURA

Art. 336 - Em qualquer dos Poderes, e, bem assim, nas entidades da
Administrag6o Indireta, a nomeagio, para cargos ou fungoes de confianga,
ressalvada a de Secret6rio Municipal, observar6 o seguinte:

I - formagSo t6cnica, quando as atribuig6es a serem exercidas pressuponham
conhecimento especifico que a Lei comete, privativamente, a determinada categoria
profissional;

ll - exercicio preferencial por servidores p0blicos civis;

lll - vedagio do exercfcio de fungio gratificada ou cargo em comiss6o por
conjuge, de direito ou de fato, ascendentes, descendentes, ou colaterais,
consangUineos ou afins, at6 segurrdo grau, em relagSo ao Presidente da C6mara e
ao Prefeito.
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Art. 337 - A investidura dos servidores e dos empregados ptiblicos, de
qualquer dos Poderes Municipais, clepende de aprovagao pr6via em concurso
priblico de provas ou de provas e titulos.

Art. 338 - Os regulamentos de concursos p0blicos observario o seguinte:

| - participagSo, na organizagio e nas bancas examinadoras, de
representantes do Conselho Seccional regulamentador do exerclcio profissional,
quando for exigido conhecimento t6cnico dessa profissio;

ll - fixagio de limites minimos de idade, segundo a natureza dos servigos e
as atribuig6es do cargo ou emprego;

lll previsSo de exames de sa0de e de testes de capacitagao ffsica
necessiiria ao atendimento das exigdncias para o desempenho das atribuigoes do
cargo ou emprego;

lV - estabelecimento de crit6rios objetivos de aferigio de provas e titulos,
quando possivel, bem como para desempate;

V - correg6o de provas sem identificagio dos candidatos;

Vl - divulgagSo, concorritantemente com o resultado, dos gabaritos das
provas objetivas;

Vll - direito de revisio de prova quanto a erro material, por meio de recurso
em prazo n6o inferior a cinco dias, a contar da publicagdo dos resultados;

Vlll * estabelecimento de crit6rios objetivos para apuragio da idoneidade e da
conduta p0blica do candidato, assegurada ampla defesa;

lX - vincularia de nomeagio dos aprovados d ordem classificatoria;

X - vedagdo de:

a) fixagSo de limite minimo de idade,

b) verificag6es concernentes d intimidade e d liberdade de consciencia e de
crenga, inclusive politica e ideologica;

c) sigilo na prestagdo de informagoes sobre a idoneidade e conduta pfblica
do candidato, tanto no que respeito dr identidade do informante como aos fatos de
pessoas que referir; prova oral eliminatoria.

Par6grafo Unico - A participagio de que trata o Inciso t serd dispensada se,
em dez dias, o Conselho Seccional nio se fizer representar, por titular e suplente,
prosseguindo-se no concurso.

Art. 339 - O tempo de servigo p0blico federal, estadual e municipal e
computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
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Art. 340 - A lei reservar6 percentual de Cargos e Empregos p0blicos para
pessoas portadores de deficiOncias e, definir6 os critdrios de sua admissSo.

CAP|TULO IV
DOS RECURSOS MATERIAIS

sEgAo I

DtsPostgoes cennls

Art. 341 - Constituem recursos materiais do Municipio seus direitos e bens de
qualquer natureza.

Art. 342 - Cabe ao Poder Executivo a administragSo dos bens municipais,
ressalvada a competdncia da C6mara Municipal quanto dqueles utilizados em seus
servigos.

Art. 343 - Todos os bens municipais deverSo ser cadastrados, com a
identificagSo respectiva.

Art. 344 - Os bens priblicos municipais sio imprescritiveis, impenhor6veis,
inaliendveis, e exoner6veis, admitidas As exceg6es que a Lei estabelecer para os
bens do patrimOnio disponfvel.

Par6grafo 0nico -. Os berrs publicos tornar-se-io indisponiveis ou disponiveis
por meio, respectivamente, de afetagio ou desafetagio, nos termos da lei.

Art. 345 - A alienagio de bens do Municipio, de suas autarquias e fundag6es
por ele mantidas, subordinadas i exist€ncia de interesse publico expressamente
justificado, ser6 sempre precedida de avaliagdo e obsewarao seguinte:

| - quando im6veis, dependerd de autorizagio legislativa e concorrdncia,
sendo a concorrOncia dispensdvel nos seguintes casos:

a) dagSo em pagamento;

b) permuta,

ll - quando m6veis, dependerii de licitagio, esta disponfvel nos seguintes
caros:

a) doag6o, permitida exclusivamente para fins de interesse social;

b) permuta;

c) venda de a96es, que possam
forma da legislagSo pertinente.

ser negociada em bolsa, ou de titulos na

S 1o - A administrag5o concederd direito real de uso preferentemente d venda
de bens imoveis.
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S 2o - Entende se por investidura a aiienagao, aos propriet6rios de imoveis
lindeiros, por prego nunca inferior ao da avaliagSo, de drea remanescente ou
resultante da obra pfblica e que se haja tornado inaproveit6vel, isoladamente, para
fim de interesse p0blico.

S 3o - A doagSo com encargo poder6 ser objeto de licitagao e de seu
instrumento constario os encargos, o prazo de cumprimento e cl6usula de reversdo,
sob pena de nulidade.

sEgAo rl
DOS BENS IMOVEIS

Art. 346 - Conforme sua destinagdo, os imoveis do Municipio sao de uso
comum do povo, de uso especial, ou dominical.

Art. 347 - A aquisigio de bens im6veis, por compra ou permuta, depende de
previa autorizagdo legislativa, que especificar6 sua destinag6o.

Art. 348 - Admitir-se-6 o uso de bens im6veis municipais por terceiros,
mediante concessSo, cessSo ou permissdo.

S 1o - A concessdo de uso ter6 o car6ter de direito real ou ser6 outorgada
gratuitamente, ou ap6s concorrdncia, mediante remuneragao ou imposigao de
encargos, por tempo curto ou indeterminado, para os fins especificos de
urbanizagdo, industrializagio, edificagdo, cultivo da terra ou outra utilizagio de
interesse social, devendo o contrato ou termo ser levado ao registro imobilidrio
competente; serd dispens6vel a concorr6ncia se a concessio for destinada d pessoa
juridica de direito priblico interno ou entidade de administragao indireta, exceto,
quanto a esta se houver empresa privada apta a realizar a mesma finalidade.
hip6tese em que todas ficario sujeitas a concorrdncia de acordo com a lei 8.666193.

S 2o - E facultada ao Poder Executivo a cessdo de uso gratuitamente, ou
mediante remuneragio ou imposigdo de encargos, de imovel municipal i pessoa
juridica de direito priblico interno, d entidade de administragio indireta ou, pelo prazo
mdximo de dez anos, d pessoa jurfdica de direito privado cujo fim consista em
atividade n6o lucrativa de relevante interesse social.

S 30 - E facultada ao Poder Executivo a permissio de uso de imovel
municipal, a titulo precSrio, vedada d prorrogagdo por mais de uma vez, revogAvel a
qualquer tempo, gratuitamente ou mediante remuneragdo imposigao de en|argos,
para o fim de exploragio lucrativa de servigos de utilizagio pUOlico em drea ou
dependdncia pr6-determinada sob condig6es prefixadas.

Art' 349 - Ser6o cldusulas necess6rias do contrato ou termo de concessio,
cessio ou permissdo de uso as de que:

| - a construgSo ou benfeitoria realizada no im6vel, incorpora-se a este,
tornando-se propriedade publica, sem direito a retengio ou indenizagio;

ll - a par da satisfagdo da rernuneragio ou dos encargos especificos,
incumbe ao concessiondrio, cession6rio ou permission6rio mant6r o im6vel em
condig6es adequadas d sua destinagio, assim devendo restitui-lo.
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Art. 350 - A concessio, cessSo ou permissdo do uso de im6vel municipal
vincular-se-5 atividade institucional clo concessiondrio, do cession6rio ou do
permissiondrio, constituindo o desvio de finalidade causa necessdria de exting6o,
independentemente de qualquer outra.

Art. 351 - A utilizagdo do imovel municipal por servidor serS efetuada sob o
regime de permissSo de uso, cobrerda a respectiva remuneragSo por meio de
desconte em folha.

S 1o - O servidor serd responsdvel pela guarda do imovel e responder6 por
falta disciplinar grave na via administrativa se lhe der destino diverso daquele
diverso daquele previsto no ato de permissdo.

S 2o - Revogada a permissSo de uso ou organizado seu termo, o servidor
desocuparii o imovel.

sEgAo ill
DOS BENS MOVEIS

Art. 352 - Admitir-se*A a permissdo de uso de bens moveis municipais, a
beneficio de particulares, para realizag6o de servigos especificos e transit6rios,
desde que nio haja outros meios disponfveis locais e sem prejuizo para as
atividades do Municlpio, recolhendo o interessado, previamente, a remuneragao
arbitrada e assinado termo de responsabilidade pela conservagdo e devolugao dos
bens utilizados.

DA ADM r N rsrRAeAc$?'J,Bb?X"A E F I NANc E I RA

sEgAo I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 353 - Constituem recursos financeiros do Municfpio:

| - a receita tribut6ria propria;

ll - a receita tribut6ria origin6ria da UniSo e do Estado entregue consoante o
disposto nos Artigos 158 e 159 da Gonstituigio Federal;

lll - as multas arrecadadas pelo exercicio do poder de policia;

lV - as rendas provenientes das concessdes, cessoes ou permiss6es
instituidas sobre seus bens:

V - o produto da alienagio de bens dominiais na forma desta Lei Orginica;

Vl - as doag6es e legados, com ou sem encargos, desde que aceitos pelo
Prefeito;

Vll - outro ingresso de definigdo legal e eventual.
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Art. 354 - O exercicio financeiro abrange as operag6es relativas ds despesas
e receitas. Autorizadas por Lei, dentro do respectivo ano financeiro, bem como todas
as variag6es verificadas no patrim6nio municipal, decorrentes da execugdo do
orgamento.

Art. 355 - A concessSo de qualquer vantagem ou aumento de remuneragSo, a
criagSo de cargos ou a alteragdo da estrutura de carreira, bem como a admissdo de
pessoal, e qualquer titulo, pelos orgdos e entidades da Administragio Direta ou
Indireta, inclusive fundag6es instituidas e mantidas pelo Poder P0blico, s6 poderio
ser feitas se houver pr6via dotagSo orgament6ria suficiente para atender ds
projeg6es das despesas de pessoal e aos acr6scimos delas decorrentes.

sEgAo il
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Art. 356 - O poder impositivo do Municipio sujeitasse as regras e limitag6es
estabelecidas na ConstituigSo Federal, na Constituigio Estadual e nesta Lei, sem
prejuizo de outras garantias que a legislag6o tribut6ria assegure ao contribuinte.

S 10 - Sempre que possivel, os impostos ter6o cardter pessoal e ser6o
graduados segundo a capacidade econdmica do contribuinte, facultado a
Administragio Tributdria, especialmente para conferir efetividade a caso objetivo,
identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da Lei, o Patrim6nio, os
rendimentos e as atividades econdmicas do contribuinte.

S 2o - So lei especifica poder6 conceder anistia ou remissio fiscal.

S3o-Evedado:

| - conceder isengio de taxas e de contribuig6es de melhoria;

ll - conceder parcelamento para pagamento de d6bitos fiscais, em prazo
superior a 18 meses, na via administrativa ou na judicial.

Art. 357 - O Municipio poderd instituir os seguintes tributos:

| - lmposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

ll - lmposto Sobre a Transmissdo inter vivos, a qualquer tftulo, por ato
oneroso, de bens im6veis, por natureza ou acessio fisica, e de direitos reais sobre
imoveis, exceto os da garantia, bem como a cessdo de direitos d sua aquisigdo
(rTBr);

lll - lmposto Sobre Vendas a Varejo de Combustiveis Liquidos e gasosos
exceto oleo diesel (lWC), sob qualquer forma ou acondicionamento;

lV - lmposto Sobre Servigos de qualquer natureza (ISSQN), definido em Lei
Complementar;

V - Taxas, em razdo do exercicio regular do poder de policia, ou pela
utilizagSo, efetiva ou potencial, de servigos p0blicos especificos e divisiveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposigio;

115



Vl - Contribuigio de Melhoria, decorrente de obras priblicas.

S 1o - O imposto de transmissSo n6o incide sobre a transmissio de bens e
direitos incorporados ao patrimOnio de pessoa juridica em realizagdo de capital, nem
sobre a transmissio de bens e direitos decorrentes de fusio, incorporagSo, cisSo ou
extingSo de pessoa juridica, salvo se, nesses casos a atividade preponderante do
adquirente for i compra e venda desses bens ou direitos, a locagSo de bens imoveis
ou o arrendamento mercantil de imoveis.

S 2o - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de
cinq0enta por cento da receita operacional da pessoa juridica adquirente, nos dois
anos anteriores e nos dois anos subseqUentes a aquisigSo, decorrer de compra e
venda de bens im6veis ou de direitos a ele relativos, de locagSo ou arrendamento
mercantil de im6veis.

S 3o - Se a pessoa juridica adquirente iniciar suas atividades apos a aquisigSo,
ou menos de dois anos antes dela, apurar-se-6 a preponderAncia referida no
par6grafo anterior levando em conta os tr6s primeiros anos seguintes d data da
aquisi96o.

S 4o - Verificada a preponder6ncia tornar-se-6 devido o imposto nos termos da
Lei vigente na data da aquisigio sobre o valor da bem ou direito naquela data.

S 5o - O imposto de transmissdo ndo incidirdna desapropriagdo de imoveis,
nem no seu retorno ao antigo proprietdrio por n6o mais atender a finalidade da
desapropriag6o.

S 6o - Para fins de incid6ncia sobre Vendas, a Varejo de Combustiveis
Liquidos ou Gasosos, considera-se "venda a varejo" d realizada a consumidor final.

S 7o - As taxas n5o poderSo ter base no cdlculo proprio de impostos nem
serio graduadas em fungio do valor financeiro ou econ6mico do bem. direito ou
interesse do contribuinte.

S 8o - A taxa de localizagSo serd cobrada, inicialmente, quando a expedig6o
do correspondente alvar6 e, posteriormente, por ocasido da primeira fiscalizagao
efetivamente realizada em cada exercicio.

S 9o - Qualquer interrupg5o na prestag6o de servigos p0blicos municipais,
salvo relevante motivo de interesse ptiblico, dispensar6 o contribuinte de pagar as
taxas ou tarifas correspondentes ao periodo da interrupgSo cujo valor serd deduzido
diretamente da conta que lhe apresentar o orgSo ou entiiade prestadora do servigo.

S 10 - O produto da arrecadagio das taxas e das contribuigoes de melhoria
destina-se, exclusivamente ao custeio dos servigos e atividades ou das obras
priblicas que lhes ddo fundamento.

S 11 - Lei Municipal poderd instituir Unidade Fiscal Municipal para efeito de
atualizagSo monet6ria dos cr6ditos, fiscais do Municipio.
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S 12 - O Municipio divulgard, at6 o tltimo dia do m6s subsequente ao da
arrecadagSo em jornal local os montantes de cada um dos tributos arrecadados,
bem como os recursos recebidos, os valores de origem tribut6ria entregues e a
entregar e a expressio monet6ria dos criterios do rateio, sendo obrigat6rio o envio,
de c6pia a Cdmara Municipal.

S 13 - A devolugdo de tributos indevidamente pagos, ou pagos a maior, seril
feita pelo seu valor corrigido at6 sua efetivagdo.

S 14 - O Municipio dispensarl d microempresa e a empresas de pequeno
porte assim definidas em Lei Federal, tratamento juridico diferenciado, visando
incentiv5-las pela simplifica96o de suas obrigag6es administrativas, tributdrias,
previdenciSrias e crediticia ou pela eliminagio ou rejeigSo destas por meio de Lei.

S 15 - Serd isento de imposto sobre propriedade prediat e territorial urbana a
casa ou terreno destinado d moradia do aposerrtado que ganhe o valor de um saldrio
mfnimo, que possua o titulo de dominio ou titulo de posse fornecida pela prefeitura,
em seu nome, e que ndo possua outro imovel.

sEgAo ill
DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 358 - A receita Municipal constituir-se-6 dos tributos municipais, da
repartigSo de tributos da UniSo e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de
participagio dos Municipios - FPM e da utilizagdo de seus bens, servigos, atividades
de outros ingressos.

Art. 359 - Pertencem ao Municipio:

| - o produto de arrecadagSo do imposto da uniSo sobre rendas e proventos
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos a qualquer titulo, pela
administragdo direta, autarquia e fundagOes municipais;

ll - cinqUenta por cento do produto de arrecadagSo do lmposto da Uni6o
sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos im6veis situados no Municipio;

lll - cinqiienta por cento do produto da arrecadagdo do imposto do estado
sobre a propriedade de veiculos automotores licenciados no territorio municipal;

lV - vinte e cinco por cento do produto de arrecadagdo de imposto do estado
sobre operag6es relativas d circulagSo de mercadorias e sobre prestag6es de
servigos e transporte interestadual e intermunicipal e comunicagdo;

V - valor correspondente d porcentagem que lhes couber, nos termos do
artigo 159, l, "b", da Gonstituigio Federal.

Vl - vinte e cinco por cento dos recursos que o estado receber, nos termos do
inciso lll, do artigo anterior observado os crit6rios no $ 20 deste artigo.

S 1o - as parcelas da receita prevista nos incisos ll e lV, deste artigo, ser6o
repassadas aos municipios quinzenalmente, pelo 6196o estadual de arrecadag6o.
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S 2o - as parcelas de receita pertencentes aos municlpios, mencionados nos incisos
lv e vl deste artigo, serdo creditadas conforme os seguintes crit6rios:

| - tr6s quartos, no minimo, na proporgSo do valor adicionado nas operag6es
relativas i circulagSo de mercadorias e nas prestag6es de servigos, realizadas em
seus territ6rios;

ll - um quarto, de acordo com o que dispuser a lei

Art. 360 - A fixagdo dos pregos p0blicos, devidos pela utilizagdo de bens,
servigos e atividades municipais, ser6 feita pelo Prefeito mediante edigao de decreto.

Par5grafo Unico - As tarifas dos servigos priblicos deverdo cobrir os custos,
sendo reajust6veis quando se tornarem deficientes ou excedentes.

Art. 361 - nenhum contribuinte ser5 obrigado ao pagamento de qualquer
tributo langado pela Prefeitura, sem pr6via autorizagao.

S 1o - Considera-s notificado a entrega do aviso de langamento no domicllio
fiscal do contribuinte, nos termos da legislagdo pertinente

S 2o - Do langamento do tributo cabe recurso ao Prefeito, assegurado para
sua interposigdo o prazo de quinze (15) dias, contados da notificagdo.

Art' 362 - A despesa p0blica atender6 aos principios estabelecidos nas
Constituig6es Federale Estadual e ds normas de Direito Financeiro.

Art' 363 - Nenhuma despesa serd ordenada ou satisfeita sem que exista
recurso disponivel e crEdito votado pela CAmara, salvo a que ocorrer por conta de
credito extraordin6rio.

Art. 364 - Nenhuma Lei que crie ou aumente despesa serd executada semque dela conste d indicagdo do recurso para atendimento do correspondente
encargo.

Art. 365 - As disponibilidades de caixa do Municlpio, de suas autarquias e
fundag6es e das empresas por ele controladas ser6o depositadas em instiiuig6es
financeiras oficiais, salvo se n6o as houver no Municipio.

CAPiTULO VI
DOS ATOS MUNICIPAIS DOS CONTRATOS POBLICOS E DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO

sEgAo I

DOS ATOS MUNICIPAIS

suBsEgAo I

DtsPostgoes cenals
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Art. 366 - Os orgios de qualquer dos Poderes Municipais obedecerio aos
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, observado o
artigo 37 da CF.

Art. 367 - A explicitag5o das raz6es de fato e de direito ser6 condigao de
validade dos atos administrativos expedidos pelos orgSos da Administragio bireta,
aut6rquica e fundacional dos Poderes Municipais, excetuados aqueles cuja
motivagSo a Lei reserva a discricionariedade da autoridade administrativa, que
todavia, fica vinculada aos motivos, na hip6tese de enunci6-ros.

S 1o - A administragSo p0blica tem o dever de anular os pr6prios atos, quando
eivados de vicios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de reservd-los, por
motivo de convenidncia ou oportunidade respeitada neste caso os direitos
adquiridos, al6m de observado, em qualquer circunst6ncia, o devido processo legal.

S 2o - A autoridade que, ciente de vicio invalidador de ato administrativo,
deixar de san6-lo, incorrerd nas penalidades da Lei pela omiss6o, sem prejuizo das
sangoes previstas no Artigo 37, S 40, da constituigio federal, se for o caso.

suBsEgAo tl
DA PUBLICIDADE

Aft. 368 - A publicidade das Leis e dos atos municipais, nio havendo
imprensa oficial, ser6 feita em jornal local ou, na sua inexist€ncia, jornal regional ou
no Didrio Oficial do Estado.

S 1o - Contratagio de imprensa privada para a divulgagio de Leis e atos
municipais ser6 precedida de acordo com a Lei 8.666t9b, na qual ser6o
consideradas, alem das condig6es de pregos, as circunstAncias de freqU6ncia,
hordrio, tiragem e distdbuig6o.

a S3: -.A publicidade dos atos, programas, obras, servigos e campanhas dos
Orgios P0blicos deverSo ter car6ter educativo, informativo ou de orientagio social,
dela n6o podendo constar: nomes, simbolos ou bens que caracterizem promogio
pessoal de autoridade ou de servidores p0blicos.

Art. 369 - Nenhuma Lei, resolugio ou ato administrativo normativo ou
regulamentar produzir6 efeitos antes de sua publicagio.

Art. 370 - Os Poderes P0blicos Municipais promoverdo a consolidagio, a
cada dois anos, por meio de publicag6o oficial, das Leis e dos atos normativos
municipais.

Par6grafo Unico - A CAmara Municipal e a Prefeitura manterio arquivo das
edigoes dos orgEos oficiais, facultando o acesso a qualquer pessoa.

suBsEgAo ill
DA FORMA

Arl' 371- A formalizaglo dos atos administrativos da competencia do prefeito
serd feita:
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I - mediante decreto, numerado em, ordem cronologica, quando se tratar,
entre outros casos de:

a) exercicio do poder regulamentar;

b) criagio ou extingdo de fungSo gratificada, quanto autorizada em lei;

c) abertura de cr6ditos suplementares, especiais e extraordindrios,
autorizada em Lei:

quando

d) declaragSo de utilidade ou necessidade priblica, ou de interesse social,
para efeito de desapropriagdo ou de servidio administrativa;

e) criagdo alteragio ou extinto de orgdos da prefeitura, apos autorizagio
legislativa;

f) aprovagio de regulamentos o regimentos dos orgios da Administrag6o
Direta;

g) aprovagio dos estatutos das entidades da AdministragSo Indireta;

h) permissSo para exploragio de servigos priblicos por meio de uso de bens
apos autorizagdo legislativa ;

i) aprovagSo de planos de trabalho dos 6rg6os da administragdo direta.

ll - mediante portaria, numerada em ordem cronol6gica, quando se tratar de:

a) provimento e vacdncia de cargos priblicos e demais atos de efeito
individual relativos aos servidores municipais;

b) lotagio e relotagdo dos quadros de pessoal

c) criagSo de comissOes e designagio de seus membros,

d) instituigio e dissolugio de grupos de trabalho;

e) fixagSo e alteragdo dos pregos dos servigos prestados pelo Municipio e
aprovagSo dos pregos dos servigos concedidos, permitidos ou autorizados;

- f) definigdo da competdncia dos orgdos e das atribuigoes dos servidores da
Prefeitura:

g) abertura de sindicdncia, processos administrativos e aplicagio de
penalidades;

h) outros atos que, por sua natureza e finalidade, nio sejam objeto de Lei ou
decreto.

Att' 372 - As decisOes dos o.rg6os colegiados da Administragdo MunicipalterSo a forma de deliberagio, observadas as disposigoes OoJ respectivos
regimentos internos.
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SUBSEQAO v
DO REGISTRO

Art. 373 - A Cdmara Municipal e a Prefeitura manterSo, nos termos da Lei,
registros id6neos de seus atos, contratos e recursos de qualquer natureza.

sEgAo tl
DOS CONTRATOS PUBLICOS

Art. 374 - O Municipio e suas entidades da Administragdo lndireta cumprirao
as normas gerais de licitagio e contratagSo estabelecidas na legislagio federal, e as
que fixarem a legislagSo municipal observada o seguinte:

| - prevalEncia de principios e regras de direito p0blico, aplicando-se os de
direito privado supletivamente, inclusive nos contratos pelas empresas p0blicas e
sociedades de economia mista:

ll - instauragSo de um processo administrativo para cada licitagio;

lll - manutengio de registro cadastral de licitantes, atualizado anualmente e
incluindo dados sobre o desempenho na execugio de contratos anteriores.

sEgAo ill
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aft. 375 Os atos administrativos constitutivos e disciplinares serio
expedidos e os contratos p0blicos serSo autorizados ou resolvidos por decisio
proferida pela autoridade competente ao termino de processo administrativo.

Art. 376 - O processo administrativo, autuado, protocolado e numerado, ter6
inicio mediante provocagio do 6195o, da entidade ou da pessoa interessada,
devendo conter, entre outras pegas:

I - a descrigio dos fatos e a indicagSo do direito em que se fundamenta o
pedido ou a providOncia administrativa;

ll - a prova do preenchimento de condig6es ou requisitos legais ou
regulamentares;

lll os relat6rios e pareceres t6cnicos ou juridicos necessdrios ao
esclarecimento das questOes sujeitam d decisio;

lV - os atos designativos de comiss6es ou t6cnicos que atuardo em fungoes
de apuragio e peritagem;

V - notificag6es e editais, quando exigidos por Lei ou regulamento;

Vl - termos de contrato ou instrumentos equivalentes;
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Vll - certideo ou comprovante de publicagSo dos despachos que formulem
exig€ncias ou determinem diligencias;

Vlll - documentos oferecidos pelos interessados, pertinentes ao objeto do
processo;

lX - recursos eventualmente interpostos.

\ft. 377 - A autoridade, administrativa n5o est6 adstrita aos relatorios e
pareceres, mas explicitara as raz6es de seu convencimento sempre que decidir,
contrariamente a eles, sob pena de nulidade da decis6o.

Art. 378 - O Presidente da Cdmara Municipal, o Prefeito e demais agentes
administrativos observario, na realizagSo dos atos de sua respectiva compet6ncia, o
prazo de:

| - dez dias, para despachos de mero impulso;

ll - cinco dias, para despachos que ordene providdncias a cargo de 6rgio
subordinado ou de servidor municipal;

lll - cinco dias, para despachos que ordenem providOncias a cargo do
administrado;

lV - trinta dias, para a apresentagio de relatorios e pareceres;

V - trinta dias, para o proferimento de decis6es conclusivas.

Art. 379 - O processo administrativo poderd ser simplificado por ordem
expressa da autoridade competente, nos casos de urgdncia, caracterizada pela
emergdncia de situag6es que possam comprometer a integridade de pessoas e
bens, respondendo a autoridade por eventual abuso de poder ou desvio da
finalidade.

CAPITULO VII
DA INTERVEN9AO DO PODER POBLICO MUNIcIPAL NA PRoPRIEDADE

sEgAo I

DtsPostgoes eenals

Art. 380 - E facultado ao Poder Publico Municipal, intervir na propriedade
privada mediante desapropriagSo, parcelamento ou edificag6o compulsorio,
tombamento, requ.isigio, ocupagio tempordria, instituigdo de serviddo e imposig6o
de limitag6es administrativas.

S 10 - Os atos de desapropriagdo, de parcelamento ou edificag6o
compuls6rios, de tombamento e de requisigSo obedecerio ao que dispuserem as
legislagOes federal e estadual pertinentes.

S 2o - Os atos de ocupagio temp orAria, de instituigao de servidio e de
imposigfio de limitag6es administrativas obedecerSo ao disposto na legislag6o
municipal observado os princfpios gerais fixados nesta Lei.
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SEQAO tl
DA ocuPAeAo rEMPoRAnle

Art. 381 - E facultado ao Poder Executivo o uso tempor6rio, remunerado ou
gratuito, de bem particular durante realizagSo de obra, servigo ou atividade de
interesse p0blico.

Pardgrafo Unico - A remuneragdo serd obrigat6ria, se o uso tempor6rio
impedir o uso habitual.

Art. 382 - O propriet6rio do bem ser6 indenizado se da ocupagSo resultar
dano de qualquer natureza.

gEQAo lll
DA SERVIDAO ADMINISTRATIVA

Art. 383 - E facultado ao Poder Executivo, mediante termo lavrado no registro
imobilidrio, impor Onus real de uso a im6vel particular, para fim de realizar servigo
p0blico de car6ter permanente.

Par6grafo Unico - A Lei poderd legitimar entidades da Administrag6o lndireta
e empresas concessiondrias ou permission6rias de servigos p0blicos para a
instituig6o de servid6o administrativa.

Art. 384 - O proprietdrio do pr6dio serviente serd indenizado sempre que o
uso publico decorrente da servid5o acarretar dano de qualquer natureza.

SEQAO tV
DAS LtMtTAgoES ADMTNTSTRATTVAS

Art. 385 - A Lei limitar6 o exerclcio dos atributos de propriedade privada em
favor do interesse p0blico local o especialmente em relagio ao direito de construir, d
seguranqa p0blica, os costumes, dr saride p*blica, d protegdo ambiental e d estetica
urbana.

Pardgrafo Unico - As limitagOes administrativas terio car6ter gratuito e
sujeitarSo o proprietdrio ao poder de policia de autoridade municipal competente,
cujos atos ser6o providos do auto executoriedade, exceto quando sua efetivagio
depender de construgSo somente exercitdvel por via judicial.

CAP|TULO VIII
DA POL|TICA DE URBANA

Art. 386 - A urbanizaglo municipal serd regida e planejada pelos seguintes
instrumentos:

l- Lei de Diretrizes Gerais de Desenvolvimento Urbano:

ll - Plano Diretor:
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lll - Plano de Controle de Uso, do Parcelamento e de Ocupagio do Solo
Urbano:

lV - Codigo de Obras Municipal.

Art. 387 - A lei de Diretrizes Gerais de Desenvolvimento Urbano conter6 as
normas gerais urbanlsticas e edilicias que balizar5o o Plhno Diretor e de Controle de
Uso, do Parcelamento e de ocupagio do Solo Urbano, o Codigo de Obras Municipal,
bem como quaisquer Leis que os integrem, modifiquem, ou acresgam.

S 1o - Sem prejuizo das normas federais e estaduais pertinentes, a lei a que
se refere este Artigo observard os seguintes principios:

a) funcionalidade urbana, assim entendida como adequada satisfagio das
fung6es elementares da cidade: habitagSo, trabalhar, circular e recrear-se;

b) est6tica urbana, como a finalidade de entendimento de um minimo de
Beleza o de harmonia, tanto nos elementos quanto nos conjuntos urbanos;

c) preservagSo hist6rica e paisagistica, visando a resguardar da deterioragio
e do desfiguramento os conjuntos edificados e os cen6rios naturais urbanos que
apresentem peculiar valor cultural ou est6tico;

d) preservagio ecol6gica o valorizagdo dos espagos livres, pelo equilfbrio
harm6nico do ambiente urbano com o natural das vias, logradouros e espagos
edificSveis; continuidade normativa, assim entendida a adigao de solugoes de
transigSo legislativas, sempre e quando se reconciliando, os interesses individuais
dos municipes com os reclamos da renovagio, urbana.

S 2o - A Lei dispor6 sobre a participagSo cooperativa da sociedade civil, tanto
por meio de entidades representativas como de cidadSos interessados, incluindo a
disciplina de coletas de opiniio, debates p0blicos, audidncias p[blicas, colegiadas, e
audi6ncia, pela C6mara Municipal, de representantes de vila, bairro ou distrito, sobre
o projeto que lhe diga respeito.

Art. 388 O plano Diretor 6 o instrumento bdsico da politica de
desenvolvimento urbano e s6 poder6 ser revisto a cada cinco anos.

Art. 389 - O Plano de Controle de Uso, de Parcelamento e da Ocupagdo do
Solo Urbano obedecerd aos seguintes principios:

a) dimensio minima de lotes urbanos:

b) testada mlnima;

c) taxa de ocupagio m6xima;

d) cobertura vegetal obrigatoria;

e) estabelecimento de lotes-padrdo para bairros de populagao de baixa renda;

f) incentivos fiscais que beneficiem populag0es de baixa renda.
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Art. 390 O Codigo de Obras conterd normas edilicias relativas ds
construg6es, demolig6es empachamentos em dreas urbanas e de expansio urbana,
obedecendo aos principios da:

a) seguranga, funcionalidade, est6tica, salubridade das construg6es.

b) proporcionalidade entre ocupagdo e equipamento urbano,
c) atualizagSo tecnologica na engenharia e arquitetura.

S 1o - A licenga urbanistica 6 o instrumento bdsico do Codigo de Obras e sua
outorga gerar6 direito subjetivo d realizagSo da construgio aprovada, dentro do
prazo de sua validade, na forma da Lei, e direito subjetivo d perman6ncia da
construgdo erguida, enquanto satisfizer os seus requisitos de seguranga, est6tica,
higiene e salubridade.

S 20 - A licenga n6o ser6 prorrogada se houver alteragao de projeto
anteriormente aprovado for incompatlvel.

Art. - 391 - A prestagSo de servigos p0blicos ds comunidades de baixa renda
independerd do reconhecimento dos logradouros ou da regularizagao urbanistica ou
registral das 6reas em que se situam de suas edificacOes.

CAPITULO IV
DA POL|TICA PESQUEIRA

Art. 392 - O Municipio definirS politica especifica para o setor pesqueiro em
consondncia com as diretrizes Estadual e Federal, promovendo seu planejamento,
ordenamento e desenvolvimento, enfatizando a fungdo de abastecimento alimentar
atraves da implantagio de mercados de peixe nas sedes distritais, provimento de
infra-estrutura de suporte d pesca, inclusive a artesanal, incentivo A aquicultura e
implantagSo do sistema de informagSo setorial e acompanhamento estatistico da
produgSo.

S 10 - Na elaboragSo da polftica pesqueira o Municipio garantirf efetiva
participagio da comunidade do setor pesqueiro, atrav6s de suas representag6es de
classe.

S 2o - Incumbe ao Municipio criar mecanismos de protegio e preservagdo de
5reas ocupadas por comunidades de pescadores, assegurandoseu espago vit-al.

S 3o - Cabe ao Municipio criar base institucional comunitdria e participativa
para promover o gerenciamento pesqueiro, atrav6s da implantagSo de Conselho
Municipal da Pesca, sendo obrigatoria i presenga de membroJ da Col6nia dos
Pescadores.

Art' 393 * S5o de responsabilidade do Conselho Municipal da pesca, o
gerenciamento e a fiscalizagSo da pesca, bem como a mediagio em conflitos de
interesse.

S 1o - A fiscalizagdo da pesca serd exercida por delegagdo e orientagdo do
Conselho Municipal da Pesca.
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S 2o - Serio coibidas prdticas que contrariem a legislagSo e regulamentagSo
vigente, relacionada ds atividades da pesca, bem como pr6ticas que causem riscos
nos ecossistemas aqu6ticos interiores e na zona costeira dos Rios territoriais
adjacente ao Municipio.

Art. 394 - O Municipio articular6 com o governo Estadual as formas de
implantagSo e operagSo de servigo de busca e salvamento no limite dos Rios
territoriais do municipio.

Art. 395 - Deve o Municipio promover permanente adequagSo dos conte0dos
dos curriculos escolares d vivdncia e realidade pesqueira das comunidades locais.

Art. 396 - E fundamental que o Municipio constitua base institucional de
capaz de definir e executar a politica pesqueira e diretrizes de sua Lei Orgdnica de
pesca.

Art. 397 - Sobre as multas aplicadas, mas 6rea da pesca serd revertida um
percentual a Col6nia dos Pescadores.

Art. 398 - O Municipio orientard cursos profissionalizantes sobre a pesca.

CAP|TULO V
DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 399 - O consumidor tem direito i protegio do Municipio.

Pardgrafo Unico - A protegSo far-se-d, entre outras medidas criadas em lei,
atrav6s da criag6o, pela Prefeitura, de um Departamento de Defesa do Consumidor,
e terd como compet€ncia:

I - apuragdo das denilncias recebidas;

ll - aplicagSo de multas, atrav6s do corpo de fiscais, nos casos de
proceddncia das denrincias;

lll - encaminhamento ao servigo de fiscalizagSo sanitdria do Municfpio das
den0ncias atinentes a estabelecimentos que comercializem produtos que venham ou
possam a vir a causar danos ir sa0de p0blica;

lv desestimulo a propaganda enganosa, no atraso da entrega de
mercadorias e no abuso na fixag3o de pregos.

V - prestagSo de assist6ncia juridica integral e gratuita ao consumidor atrav6s
da Procuradoria Municipal.

Art. 400 O Departamento de Defesa do Consumidor divulgar6,
periodicamente, as den0ncias procedentes e apuradas, indicando a Empresa ou
InstituigSo punida, bem como a penalidade aplicada.
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sEgAo u
DA FAMILIA

Art. 401 O Municipio dispensar6 protegSo especial ao casamento, e
assegurarSo condig6es morais, fisicas indispensdveis ao desenvolvimento,
seguranga e estabilidade da familia.

S 1o - Ser6o proporcionadas aos interessados todas as facilidades para a
celebragSo do casamento.

S 2o - A lei dispor6 sobre a assist6ncia aos idosos, d maternidade e aos
excepcionais.

S 3o - Compete ao Municipio suplementar a legislagdo federal e estadual
dispondo sobre a proteg6o dr inf6ncia, i juventude e as pessoas portadoras de
deficidncia, garantindo-lhes o acesso a logradouros, edificios p0blicos e veiculos de
transporte coletivo.

S 4o - Para a execugdo do previsto neste artigo serio adotadas, entre outras
as seguintes medidas:

| - amparo as familias numerosas e sem recurso:

ll - agio contra os males que s6o instrumentos da dissolugao da familia;

lll - estimulos aos pais e ds organizag6es sociais para a formagdo moral,
civica, fisica e intelectual da juventude;

lV - colaboragdo com entidades assistenciais que visem d protegao e a
educagio da crianga;

V amparo ds pessoas idosas, assegurando sua participagao na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito d
vida;

Vl - em colaboragio com a Uni6o, com o Estado e com outros Municipios
para a solugSo do problema dos menores desamparados ou desajustados, atraves
de processos adequados de pertencente a recuperagdo.

S 5o - Compete ao Municipio, d familia e a sociedade, assegurar d crianga e
ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos reconhecidos pelo disposto no
artigo 227 da Constituigio Federal.

CAP|TULO VII
DE COMUNTCAGAO SOCTAL

Atl. 402 - A manifestagio do pensamento, a criagio, a impressio e a
informagSo, sob qualquer forma; nio sofrer6 quarquer restrigio.

Art. 403 O Municipio criard e manterio pain6is para informagio
administrativa, culturas, turistica e de lazer, em pontos de boa visualizacSo.
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Art. 404 - O Poder P0blico Municipal, bem como seus 6rg6os e demais
fundag6es ou empresas que venham a ser criadas, prestigiardo a ind0stria gr6fico-
editorial estabelecidas no Municipio, inclusive para a impressSo dos exemplares e
de todo material necessArio d divulgagdo da nova.

aorirrao vlll
DO TURISMO

Art. 405 - O Municipio promoverd e incentivard o turismo, como fator de
desenvolvimento econ6mico e social bem como de divulgagio, valorizagdo e
preservagSo do patrimdnio natural e cultural cuidando para que sejam respeitadas
as peculiaridades locais, n6o permitindo efeitos desagregadores sobre a vida das
comunidades envolvidas.

S 10 - O Municipio definirii a politica Municipal de Turismo, buscando
proporcionar as condig6es necessdrias para o pleno desenvolvimento da atividade.

S 2o - O instrumento bdsico de atuagio do Municipio no setor ser6 o Plano
Diretor de Turismo, que dever5 estabelecer, com base no invent6rio do potencial
turistico das diferentes regiOes do Municipio, e com a participagio dos
administradores envolvidos, as ag6es de planejamento, promogio e execugio da
politica de que trata este artigo.

S 30 - Para cumprimento do disposto no par6grafo anterior, caber6 ao
Municipio, em ag6o conjunta com o Estado, promover especialmente:

I - O inventdrio e a regulamentagSo do uso, ocupagSo e fung6o dos bens
naturais e culturais de interesse turistico;

ll - A infra-estrutura bdsica necessAria d pr6tica do turismo, apoiando e
realizando investimentos na produgSo, criagdo e qualificagio dos empreendimentos,
equipamentos e instalag6es ou servigos turlsticos, atrav6s de linhas de cr6dito
especiais e incentivos;

lll O fomento do intercdmbio permanente com outros Municipios da
FederagSo o com o exterior visando fortalecimento do espirito de fraternidade e
aumento do fluxo turistico nos dois sentidos, bem como a elevagSo da media de
perman6ncia do turista em territ6rio do Municipio.

S 4' - 56o pontos turisticos de Natividade:

| - Ruinas da lgreja de Nossa Senhora do Ros6rio dos Pretos;

ll - Cachoeira do Paraiso;

lll - Centro Bom Jesus de Nazar6;

lV - Serra de Natividade:

V - lgreja Matriz;

Vl - Joias em Ouro e Prata - Oficina de Artesanato em Ouro Mestre iuvenal:
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Vll - lgreja de S5o Benedito;

Vlll - Nossa Senhora de Natividade - lgreja Matriz;

lX - Danga Afro - lgreja de Nossa Senhora do Ros6rio dos Pretos'

X - Coquelino (Coque) - Tocador nativitano;

Xl - Antiga Cadeia P0blica - Museu;

Xll - Casa de Dona Naninha (biscoitos "Amor perfeito");

Xlll - Antigo Pal6cio do Ouvidor: Joaquim Teot6nio Segurado;

XIV - Fachada dos Casar6es de Estilo Portugu6s (Centro Historico);

XV - Labirinto de pedra canga no Centro Bom Jesus de Nazar6;

XVI - Praia das morenas;

XVll - Praia do ip6.

CAP|TULO IX
DA CIENCIA E TECNOLOGIA

Art. 406 - O Municipio promoverd e incentivard o desenvolvimento cientifico a
pesquisa e a capacitag5o tecnol6gica, privilegiando a tecnologia nio-poluente e
promotora do desenvolvimento social.

ParSgrafo Unico - Para incentivo e promogSo de pesquisa cientifica e
tecnologica, o Municipio poderS conveniar-se com o Estado, tendo em viste o bem
publico e o progresso das ciOncias, bem como o desenvolvimento de sistema
produtivo do Municipio.

Art. 407 - O Municipio apoiard a formagdo de profissionais nas 6reas da
ci6ncia e tecnologia e conceder6 ds escolas profissionalizantes condig6es especiais
do trabalho, priorizando a tecnologia ndo poluente.

sEqAo rl
DA PRESTA9AO E TOMADA DE CONTAS

Art.408 - Recebido o processo de prestagio de contas, a Mesa,
independente de leitura no Expediente, mandard publicar, dentre suas pegas, o
balango geral das contas do Municlpio, com os documentos que o instruem, e o
parecer do Tribunal de Contas, e farA a distribuigdo em avulsos a todos os
Vereadores.

Art. 409 - Apos a publicagio e a distribuigAo em avulsos, o processo ser6
encaminhado d Comissdo de Finangas, TributagSo, Fiscalizag6,o e Controle.
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S 1o - O relator ter6 o praza de trinta dias para apresentar o parecer sobre a
prestagSo de contas, concluindo com projeto de decreto legislativo.

S 2o - No prazo estipulado no par6grafo anterior poderao ser formulados
pedidos de informagOes.

S 3o - Se o parecer do relator for rejeitado na ComissSo, o seu presidente
designard novo relator, que dar6 o parecer do ponto de vista vencedor, no prazo de
quinze dias.

$ 4o - Aprovado, o parecer serd publicado e distribuido em avulsos, depois de
encaminhado d Mesa para ser incluido na Ordem do Dia, para discussio e votag6o
em turno unico.

Art.410 - Assim, visando salvaguardar o direito daqueles gestores que terio
as contas publicas de sua responsabilidade julgadas pelas Cdmaras Municipais,
deve-se seguir os seguintes procedimentos; sendo que os mesmos s6o aplicdveis
tanto para votagSo das Contas do Prefeito quanto da Mesa Diretora da Cdmara:

S 1o - Apos a leitura do parecer pr6vio do Tribunal de Contas do Estado, na
sessdo ordiniiria, deve o Presidente da Cdmara enviar a Comissdo de Finangas,
TributagSo, FiscalizagSo e Controle para que a mesma no prazo regimental
produzam o respectivo parecer, concordando ou ndo, com a anSlise do TCE sobre
as contas em julgamento.

S 2o - Elaborado o parecer da ComissSo no prazo do Regimento lnterno,
concordando ou nio com o Parecer do TCE, dever6 este ser levado a Plen6rio para
vota96o;

$ 3o - Se aprovado pelo Plen6rio, e tendo o parecer da ComissSo concordado
com o parecer do TCE, que opina pela rejeigdo das contas, adota-se este em todos
os seus termos e, identificadas ds irregularidades, notifica-se o gestor;

S 4" - O Prefeito ou Presidente da Mesa Diretora da C6mara, respons6vel pelas
contas, serA notificado por escrito e atrav6s de oflcio, acompanhado das c6pias do
parecer, via postal;

S 5' - formulando assim a acusagSo e dando ao Gestor o prazo de quinze dias
para apresentar sua defesa oral o escrita e as provas que desejar produzir, em
conformidade com Art. 5, incisos LIV e LV da GF.

S 60 - Vencido o prazo de quinze dias concedido para defesa, com
apresentagio da mesma ou n6o, deverd o Presidente da CAmara na primeira
sessio ordin6ria mandar ler a defesa do acusado e o rol de provas e testemunhas,
designando o dia do julgamento das contas que dever6 ser na proxima sessSo
ordin6ria, na qual s6 se apreciar6 as contas.

S 7o - Caso n6o tenha o Gestor enviado a sua defesa, o Presidente da C6mara,
em atendimento ao Constitucional Principio do Contradit6rio, da Ampla Defesa e do
Devido Processo Legal, alem da obedidncia 6 LegislagSo Federal, deverd nomear
Defensor Dativo que far6 sua defesa por escrito e apreciar6 as provas que pretende
produzir.

130



S 80 - Caso se venha deixar de observar este requisito, conforme o
posicionamento acima explicito acarretard at6 a nulidade de todo o processo.

S 9o - "A preterigOo do Advogado constituido representando em prejuizo para
defesa acarretar6 at6 a nulidade do processo" (ln Julgamento das Contas
Municipais, 2a Edigio, Editora Del Rey, Belo Horizonte, ano 2000, p9.38).

S 11 - Na sessSo de julgamento deverd ser ouvido o Gestor ou seu
representante legal, que dever6 ser advogado habilitado, tendo o direito de uso da
palavra por 01 (uma) hora, concedendo-se a seguir a palavra aos senhores
Vereadores, para no prazo de quinze minutos cada, Discursarem sobre a acusagio
e a defesa, ap6s ouvirem-se todas as testemunhas do acusado, bem como ser
produzida todas as provas requeridas pelo mesmo.

| - apos a oitiva do acusado, suas testemunhas e a sua produgdo de provas,
depois de ouvido os vereadores que quiser se manifestar sobre o julgamento, o
Presidente da CAmara passard a votagflo, que serd nominal e secreta e em turno
unico.

ll - preparar-se-6 uma urna, num lugar reservado, confeccionar6 c6dulas de
votagSo contendo as expressOes, aprovo as contas/ reprovo as contas.

lll - estas c6dulas deverSo ser rubricadas pelos membros da mesa Diretora da
Gasa (Presidente e Primeiro Secretdrio) e ficarSo na mesa diretora, que proceder6 a
chamada nominal de todos os vereadores, que se dirigirSo 6 mesa, apanharSo a
c6dula de votagSo, se dirigirSo 5 sala reservada, votarSo e colocar6 o voto na urna
que permanecer6 o tempo todo sobre a mesa onde sentam os Diretores da Casa
(Presidente Primeiro e Segundo Secretdrios).

lV - concluida a votagSo, o Presidente da CAmara convidar6 dois vereadores,
um de cada bancada, para apreciarem a apuragio.

V - feita a apuragio, o Presidente declarard o resultado, aprovagio ou rejeigSo
da contas, mandar6 expedir Decreto Legislativo que ser6 assinado pela Mesa e
incluido na Ata da Sessio que deverd ser assinada pelos vereadores e todos os
presentes.

Vl - no dia seguinte o Presidente da CAmara Municipal, mandard publicar o
Decreto Legislativo de aprovagfio ou rejeigio das contas, no jornal local (didrio
oficial), no mural da Cimara Municipal, no mural da Prefeitura e na Ag6ncia dos
correios local, solicitando do chefe dos correios e do Prefeito, certidio de publicaqSo

do Decreto Legislativo que aprovou ou rejeitou as contas do ex-gestor.

Vll - de posse das certid6es das autoridades acima referidas, o Presidente da
CAmara, dirigir6 oficio ao Juiz Eleitoral da Comarca, ao Ministerio P0blico Estadual e
ao Tribunal de Contas do Estado, com c6pia do Decreto Legislativo, c6pia da Ata da
Sessio de Julgamento e c6pia das certid6es de publicagSo dos referido decreto.

Vlll - em linhas gerais, 6 esse o procedimento que dever6 seguir a CAmara
Municipal, quanto ao julgamento das contas da Prefeitura e da Mesa Diretora da
CAmara.
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lX - o fato de que, por disposigdo da Lei, em obedidncia ao Principio de que
ningu6m pode ser drbitro em causa pr6pria, o Vereador ndo participar6 da votagSo,
mesmo que presente na Sess6o, quando se tratar de votagio das quais ele, seu
conjugue ou pessoa de quem seja parente, consangUineo ou afim, at6 o 30 grau seja
o Gestor.

X - desta forma, em havendo participagSo do Ex-presidente da Cimara no
julgamento das contas em que este foi o gestor ou Vereadores que tenha ligagio
parentescos com o Ex-Gestor, nula 6 a sess5o, ante o disposto na legislagio P6tria
sobre a mat6ria, devendo, visando-se impedir esta nulidade, que seja o mesmo
afastado provisoriamente, apenas da Sessio de julgamento, para que seu suplente
assuma, visando-se com isto a constituigio de Quorum legal para o referido
julgamento.

Xl - o julgamento 6 das contas anuais e ndo do Parecer Pr6vio do TCE/TO, que
apenas opina sobre as mesmas, sendo a Comissio de Finangas, Tributag5o,
Fiscalizagdo e Controle e o plendrio da CAmara Municipal, soberanos para concordar
com o parecer ou rejeitd-lo por maioria qualificada, que 6 o quorum de dois tergos dos
membros do Legislativo Municipal.

Xll - o parecer das comiss6es, caso opinem pela rejeigio do parecer do TCE-
TO, dever6, t6pico por t6pico, expor os motivos da rejeigSo do parecer do TCEffO,
tudo em virtude do Principio da Motivagdo dos atos administrativos em geral,
(imposto pela Lei Federal 9.784/99).

Xlll - esta Lei disp6e de maneira geral sobre o Processo Administrativo Federal,
aplica-se subsidiariamente aos demais entes federativos, entre eles o Estado da
Tocantins e seus Municipios, em face de aus€ncia de Lei propria, aplicando-se o que

disp6e o art. 69 da citada Lei Federal,

Art. 411 - Se o Prefeito ndo prestar contas, atrav6s do Tribunal de Contas, at6
o dia 28 de fevereiro de cada ano, a Comissio de Finangas, Tributagio,
Fiscalizagao e Controle as tomar6, e n6o se responsabilizard pelas penalidades
impostas pelo TCE.

CAP|TULO VII
DA DIVISAO TERNITORIAL

Art. 412 - O processo de criagio de distritos obedecerd ds normas de lei

complementar.

Art.413 - Depois de lida em resumo, no Pequeno Expediente, ser6 a
representagSo encaminhada d Comissdo de ConstituigSo, Justiga e RedagSo que a
examinard e, concluindo pela sua legalidade, remet€-la-d e Comiss6o de
AdministragSo, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento
Urbano e Servigo Publico que analisarA o seu m6rito.

Art.414 - A Comissio de Administrag6o, Trabalho, Defesa do Consumidor,
Transporte, Desenvolvimento Urbano e Servigo Priblico, entendendo que a
representagSo acha-se conforme os requisitos legais para o estabelecimento do
processo, no prazo de trinta dias, por despacho circunstanciado, demonstrarSo as
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raz6es do entendimento e pedirio ao Presidente da CAmara que solicite do IBGE,
da Justiga Eleitoral e da Secretaria Municipal de Finangas as informag6es
suplementares para completar a instrugSo da proposigSo, estabelecidas na Lei

A Complementar no 009, de 19 de dezembro de 1995.

A Art.415 - Completada a instrugSo do processo com as informag6es que
comprovem que os requisitos da lei s6o atendidos, caberd a Comissdo de
AdministragSo, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento
Urbano e Servigo P0blico submeter A apreciagSo do Plen6rio da Cimara projeto de

A resolugSo, autorizando a realizagSo de plebiscito.

S 1' - Autorizada d consulta popular, o Presidente da Cdmara solicitar6 dA Justiga Eleitoral a sua realizagdo.

: S 2o - Prestadas as informag6es e ndo confirmados os requisitos minimos

A exigidos pela legislagSo, a ComissSo de Administragio, Trabalho, Defesa do
Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Servigo P0blico,
conclusivamente, encaminhard a proposigio ao arquivo, atravds do despacho do

^ 
Presidente.

  Art. 416 - De posse de certiddo da Justiga Eleitoral que ateste o desejo da
maloria absoluta dos habitantes da 6rea em se tornarem distrito, a ComissSo de
AdministragSo, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento

A Urbano e Servigo Publico elaborar6 projeto de lei que, submetido ao Plen6rio,

: 
observard as normas gerais de tramitagio deste Regimento.

S 1o - Se o resultado do plebiscito for contrSrio, a ComissSo de AdministragSo,
Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Servigo

: "'":",::Jff'*,;;"ffi::l:::::'aarquvamen'i.

I - a populag5o, eleitorado e arrecadagSo na inferior d quinta parte exigida para
a criagio de Municipio:

: ll - existr3ncia, na povoagio-sede, de pelo menos, cinqUenta moradias, escolas

a publicas, posto de sa0de e posto policial.

A 
S 3o - A comprovagdo do atendimento ds exigOncias enumeradas neste art.

Far-se-d mediante:

: a) declaragSo, emitida pela Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica, de estimativa de populagdo;

A b) certidio, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o numero de
eleitores;

^ c) certidSo emitida pelo Agente Municipal de est6tica ou pela repartigio do

I municipio, certificando o numero de moradias.

.. d) certidSo do orgSo fazend6rio estadual e do municipal a arrecadag5o na

A respectiva Srea territorial;
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e) certidSo emitida pela prefeitura ou pelas secretarias de educagdo, de safde
e de seguranga publica do estado, certificando a exist6ncia d escola pfblica, e de
posto de sa0de e policial na povoagSo-sede;

$ 4o - Na fixagSo das divisas distritais ser6o observadas as seguintes normas:

I - evitar-se-io, tanto quanto, possivel, formas assim6tricas, estrangulamentos
e alongamentos exagerados;

ll - dar-se-d preferdncia, para delimitagSo, as linhas naturais facilmente
identific6veis:

lll - na inexistBncia de linhas naturais, utilizarem-se-i linha reta, cujos
extremos, pontos naturais ou ndo, sejam facilmente, identificiveis e tenha condig6es
de fixidez;

lV - 6 vedada a interrupgSo de continuidade territorial do municipio ou distrito
de origem.

V - a diversa distrital serd descritas trechos a trechos, salvo para evitar
duplicidade, nos trechos que coincidirem com os limites municipais.

Vl - a alteragSo de divisSo administrativa do municipio somente poder6 ser feita
quadrienalmente, no ano anterior ao das eleig6es municipais.

Vll - a instalagSo do distrito far-se-d perante o juiz de direito da comarca, na

sede do distrito.

TiTULO VI
DrsPosrgoes cenAls E TRANSITORIAS

Art. 417 - As contratag6es por tempo determinado a serem efetuadas na

forma da lei para atender a necessidade tempor6ria, de excepcional interesse
priblico, nio serSo superiores a 12 (doze) meses.

Art. 418 - O Municipio comemora anualmente, as seguintes datas:

I - 50 dias ap6s a p6scoa - Festa do Divino Espirito Santo

ll - 06 a 17 de agosto - Romaria do Senhor do Bonfim

lll - 15 de agosto - Missa do Senhor do Bonfim

lV - 17 de agosto - Missa dos Romeiros

V - 1o de junho - Dia da InstalagSo do Municipio;

lvl - 01 a 05 de fevereiro - Folia Nativa

Art.419 - O Municipio n5o poderd dar nome de pessoas vivas a bens
p0blicos de qualquer natureza.
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A 
Par6grafo Unico - Para fins desse artigo somente depois de um ano de falecimentoA poder6 ser homenageada qualquer pessoa, salvo personalidades marcantes que
tenha desempenhado altas fung6es na vida administrativa do Municfpio, Estado ou

a pais.

Aft. 42A - Os cemit6rios, no Municipio, terSo sempre cardter secular, e serSo
administrados pela autoridade municipal, sendo permitida todas as confiss6es

: 
religiosas praticar neles os seus ritos.

Par6grafo Unico - As associag6es religiosas e os particulares poder5o, na

: forma da lei, manter cemit6rios pr6prios, fiscalizados, por6m, pelo Municipio.

Art. 421 Os loteamentos urbanos, de propriedade do Poder P0blico

A Municipal, ter6o os crit6rios de alienagdo estabelecidos em Lei Complementar.

: como i-",13il1ox"'"il",iii:l?,::,.x?'l:trf :;',',:",T,' *",-:til1xX""rT[l

: 
Municipal nem ele receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios.

Art. 423 - A revisSo geral da remuneragdo dos servidores p0blicos far-se-dA 
sempre ma mesma data, sem disting6o de indices ressalvada a fixagio do piso

: salarial, de acordo com o artigo 37, inciso X da Constituigio Federal.

A Art. 424 - A redugSo dos riscos inerentes ao trabalho far-se-i por meio de

A normas de sa0de, higiene e seguranga.

^,"ou,iJj'xfl"3"yJ;".ki:"'"#i:::,:':5?'.:ffix"i,'xu;ff'lfnffi:i'3*:
: 

garantido transfer6ncia para locais ou atividades compativeis com sua situa96o.

Art. 425 - O Municipio garantird protegSo especial a servidora publica

gestante, adequado ou mudando temporariamente de fung6es, nos tipos de trabalho

: 
comprovadamente prejudiciais d sua saude e a do nascituro.

Art.426 - O direito de greve ser6 exercido nos termos e nos limites definidos

em lei comPlementar federal.

: Ar a.r', ,-\ *.,-i^t^l^ ^a+al,.al^^a.A nnr lai a oiofama nrarrirlanni6riArt. 427 - O municipio estabelecerd, por lei, o sistema previdenciSrio proprio,

para seus servidores.

_ Par6grafo Unico - Enquanto nio for estabelecido o regime proprio de previdBnciaA 
dos servidores pfblicos municipais estes serSo abrangidos pelo regime geral de

: Previd6ncia nacional.

I A Art. 428 - Ao servidor publico, em exercicio de mandato eletivo, aplica-se as

seguintes disPosig6es:

: carso, !;l[LTil;t"rl;Jandato 
eletivo rederal ou estadual' ricar6 arastado de seu
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ll - Investido no mandato de Prefeito, ser6 afastado do cargo, emprego ou
fungdo, sendo facultado optar pelo seu subsidio;

lll - Investido no mandato de Vereador:

lV - Havendo compatibilidade de hor6rios, perceberA as vantagens de seu
cargo, emprego ou fungSo, sem prejuizo do subsidio do cargo eletivo ou poder6
optar pelo afastamento do cargo, emprego ou fungSo, sem remuneragio; (Art. 38,
inciso lll da Constituigio Federal).

V - Em qualquer caso de afastamento para o exercicio de mandato eletivo,
seu tempo de servigo ser6 contado para todos os efeitos legais, inclusive para
promogio de merecimento;

Vl - Para efeito de beneficio previdenci6rio, no caso de afastamento, os
valores serSo determinados como se no exercicio estivesse.

Art. 429 - No exerclcio da politica habitacional do Municipio, a prefeitura
exigird do candidato ds casas populares ou terrenos:

I - Ter domicilio no municlpio, por mais de 01 ano consecutivo;

ll - renda compativel;

lll - comprovantes que certifiquem n5o ter o candidato outro imovel;

lV - FixagSo de sua moradia no im6vel, sendo proibida a sua locag6o,
sublocagio, empr6stimo ou venda, antes do prazo de 03 anos, sob pena de retornar
o imovel para o Municipio.

V n6o ter tido outro imovel no Municipio, adquirido pelo sistema
habitacional, adotado pela prefeitura.

Art. 430 - O Municipio estabelecer6 a coleta diferenciada de resfduos
industriais, hospitalares, odontol6gicos, farm6cias, laboratorios de patologia, nfcleos
de sa0de e de outros estabelecimentos que possam ser portadores de agentes
patogBnicos.

Pardgrafo 0nico - O tratamento dos resfduos mencionados neste aftigo ser6
feito atrav6s de aterro sanitirio, de incineragSo ou de outros meios, podendo, para
sua implantagio, o executivo recorrer d formagio de cons6rcio, inclusive com outros
municipios.

Art. 431 O municipio prestard orientagdo e assist6ncia sanitdria ds
localidades desprovidas de sistema pfblico de saneamento bdsico e a populagio
rural, incentivando e disciplinando a construgio de pogos e fossas tecnicamente
apropriados e instruindo programas de saneamento bSsico.

Art. $2 - A Poder P0blico instituir6 o Servigo de Vigildncia Sanitdria
Municipal, que ter6 como atribuigSo a orientagio, fiscalizag6,o e autuagdo das
infrag6es cometidas nos assuntos relativos d sa0de p0blica, a serem observados
pelos municipes, prestadores de servigos de qualquer natureza elencadas no codigo
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tribut6rio municipal, e, em especial, as leis especificas, sejam da atividade privada
ou p0blica e executard a vigilAncia da habitagio e anexos, provendo para que sejam
garantidas as condig6es minimas de higiene na moradia notadamente quando:

I - i coleta de lixo;

ll - ao suprimento de 6gua pot6vel;

lll - aos meios adequados d correta disposigSo dos dejetos;

lV - ao controle de criagSo e disposigio de animais dom6sticos, de modo que
ndo seja prejudicada a saude coletiva ou o bem-estar pfblico.

Art. 433 - A autoridade municipal respons6vel pela vigildncia sanitdria de
oficio ou mediante denunciar6 de risco d sa0de, avaliarA as fontes de risco e
determinard a adogdo das provid€ncias necessdrias a fazer cessar os motivos que
lhe deram causa.

Pardgrafo Unico E assegurada a participagSo dos sindicatos de
trabalhadores nas ag6es de vigilAncia sanitdria desenvolvida nos locais de trabalho.

Art. 434 - Compete ao Poder P0blico:

I - organizar um sistema de informag6es rotineiras de vigildncia
epidemiologica, de acidentes de trabalho e doengas profissionais;

ll - planejar e executar as ag6es de vigildncia dos ambientes de trabalho;

lll planejar, organizar, executar as ag6es de assistOncia m6dica ao
acidentado de trabalho no Ambito do Municipio;

lV - atribuir aos servigos de assist6ncia m6dica do sistema 0nico de safde
municipal a compet6ncia para a definigio do nexo causal dos acidentes e doengas
profissionais no Smbito do Municipio.

Art. 435 - Esta Lei OrgAnica, atualizada e revisionada, entra em vigor na data
de sua publicagSo

Plen6rio da Cdmara Municipal de Natividade aos 15 dias do m€s de
novembro de 2009.
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