
LEI ORÂNICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA 
 

TÍTULO – I 
DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

CAPÍTULO – I 
DO MUNICÍPIO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
SEÇÃO – I 

 
 

Artigo 1º - O município de João Câmara, pessoa jurídica de direito 
público interno, com base na sua autonomia política,administrativa e financeira, 
reger-se-á pela presente Lei Orgânica, discutida, votada, aprovada e 
promulgada pela Constituinte Municipal. 

 
Artigo 2º - São Poderes do Município independentes e harmônicos entre 

se , o Legislativo e o Executivo. 
 
Parágrafo Único – São símbolos do Município: a Bandeira, e Hino e o 

Brasão representativos de sua História e cultura. 
 
Artigo 3º - Os bens Município são constituídos por todas as coisas 

móveis e imóveis e semoventes, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 
Artigo 4º - A sede do Município confere-lhe o nome e tem a categoria de 

cidade. 
 

SEÇÃO – II 
DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MUINICÍPIO 

 
Artigo 5º - O Município poderá constituir-se de Distritos para fins 

administrativos, após consulta plebiscitária à população diretamente 
interessada, de acordo com a Constituição Federal e artigo 6º desta Lei. 

Artigo 6º - São requisitos para criação de Distritos: 
I.Possuir: Posto Policial e Posto de Saúde; 

  II.Possuir: Escola Pública e Posto de Serviço Telefônico; 
   III.Possuir: Energia Elétrica. 
 
 Artigo 7º - A instalação de Distritos far-se-á perante o presidente da 
Câmara Municipal na sede distrital. 
 
 Artigo 8º - A Câmara Municipal dará o nome ao distrito. 
 
 

CAPÍTULO – II 
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO – I 
 

 Artigo 9º - O Município detém competência privativa, comum a 
suplementar. 
 
 Artigo 10 – O Município deve prover tudo quanto diga respeito ai seu 
peculiar interesse e ai vem estar de sua população, competindo-lhe 
privativamente as atribuições para: 



   |. Legislar sobre questões de interesse local; 
 ||. Suplementar a legislação federal e estadual no que                              

couber; 
 |||. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado; 
 IV. Criar, instituir e suprimir Distritos; 
 V. Elaborar o orçamento anual; 
 VI. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos; 
 VII. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas 

rendas; 
 VIII. Organizar e administrar a execução de serviços locais; 
 IX. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos 

bens públicos; 
 X. Organizar o quadro e instituir o regime único dos 

servidores públicos municipais (Prefeitura e Câmara); 
 XI. Organizar e prestar diretamente, ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos locais; 
 XII. Planejar o uso e a ocupação do solo; 
 XIII. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de 

arruamento e zoneamento urbano (NR); 
  
 
 
 
 
 XIV. Conceder e renovar licença para localização e 

funcionamento de estabelecimentos diversos; 
 XV. Adquirir bens, inclusive por desapropriação; 
 XVI. Conceder e autorizar os serviços de transportes 

coletivos e de táxis; 
 XVII. Providenciar a limpeza da via pública e dos 

logradouros municipais; 
 XVIII. Promover os serviços de mercado público, feiras e 

matadouros e iluminação pública. 
 

Artigo 11º - A competência comum será exercida para assuntos de 
interesse do município, do Estado e União. 

 
Artigo 12º - A competência suplementar será exercida, na ausência de 

legislação federal ou estadual, sobre assuntos que digam respeito ao peculiar 
interesse do município. 

 
 

TÍTULO – II 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPÍTULO – I 
DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO – I 
 
 

 
 Artigo 13 – O Poder Legislativo do município é exercido pela Câmara 
Municipal. 
 
 Parágrafo Único – Cada legislatura terá a duração de quatro anos, 
sendo cada ano, uma sessão legislativa. 

XIII – estabelecer normas de edificação, de loteamento, 
de arruamento e zoneamento urbano e rural (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº 001/2002). 



 
 Artigo 14 – A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo 
sistema proporcional para mandato de quatro anos. 
 

§ 1º - São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador; 
I. Nacionalidade brasileira; 
II. Pleno exercício dos direitos políticos; 
III. Alistamento domicílio eleitoral na circunscrição; 
IV. Filiação a partido político; e 
V. Alfabetização e idade mínima de dezoito anos. 

 
§ 2º - O número de Vereadores será fixado por Resolução da 
Câmara Municipal com base na população do Município, respeitados 
os limites fixados pelo art. 29, inciso IV, da Constitucionais 
Transitórias da Constituição Estadual (NR). 

 
§ 2º - O NÚMERO DE Vereadores será fixado pela Justiça 

Eleitoral, com base na população do Município, resp eitados os limites 
fixados pelo artigo 29, inciso iv, da Constituição Federal e artigo 19 do 
Ato das Disposições Transitórias da Constituição Es tadual (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº 001/2002). 

 
 Artigo 15 – A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, na sede do 
Município, no período de 15 de fevereiro a 15 de junho e de 01 de julho a 20 de 
dezembro (NR). 
 

Artigo 15 – A Câmara Municipal reunir -se-á anualmente na sede do 
Município no período de 01 (primeiro) de agosto a 3 0 (trinta) de novembro 
(Redação anterior modificada pela Emenda nº 011/200 2). 
 
 

§ 1º - As reuniões marcadas pra essas datas serão transferidas para 
o primeiro dia útil subseqüente quando recaírem em sábados, 
domingos e/ou feriados. 

 
§ 2º - A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, 
extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o Regimento Interno. 

 
    

§ 3º - A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á 
 
 

I. Pelo Prefeito, quando este a convocar; 
II. Pelo Presidente da Câmara para o 

compromisso e a posse do Prefeito e do Vice 
- Prefeito; e 

III. Pelo Presidente da Câmara ou a 
requerimento da maior simples da Casa, em 
caso de urgência ou por motivo de interesse 
público. 
 

 
§ 4º - Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal só 
deliberará sobre a matéria para a qual for convocada. 

 



 Artigo 16 – A deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de 
votos, presentes a maioria absoluta de seus  membros, salvo disposição em 
contrário (NR). 
 

Artigo 16  – As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria 
de votos, presentes a maioria de seus membros, salv o disposição em 
contrário (Redação anterior modificada pela Emenda nº 001/2002).e 

 
 

Artigo 17  – As sessões da Câmara serão realizadas em recinto 
destinado ao seu funcionamento, salvo as exceções previstas por lei. 

 
 Parágrafo Único  – Comprovada a impossibilidade de acesso ao 

recinto da Câmara, ou outra causa impeditiva de sua utilização, as sessões 
poderão ser realizadas em outro local, a critério de sua mesa diretora. 

 
Artigo 19  – As sessões somente poderão ser abertas com a presença 

de no mínimo um terço da Câmara. 
  

Parágrafo Único – Considerar-se-á presente à sessão, o 
vereador que assinar o livro de presença até o inicio da ordem do dia e 
participar dos trabalhos do plenário e das votações. 

 
 

SESSÃO – II 
DO FUINCIONAMENTO DA CAMARA 

 
Artigo 20 – A Câmara reunir-se-á em sessão preparatória a partir do 

primeiro de janeiro, no primeiro a legislatura para a posse de seus membros e 
eleição da Mesa. 

 
§ 1º - O vereador que não tomar posse na sessão prevista neste 
artigo, devera fazê-lo no prazo de quinze dias contatos a parti do 
inicio do funcionamento ordinário da Câmara sob pena de perda do 
mandato, salvo motivo justificado perante a maioria absoluta dos 
membros da Câmara. 

 
§ 2º - Em sessão preparatória, os vereadores sob a presidência do 
mais idoso elegerão a mesa da Câmara pelo voto  da maioria 
simples em escrutínio secreto. 

 
§ 3º - Se nenhum candidato obtiver maioria simples na primeira 
votação, proceder-se-á imediatamente nova votação, persistindo o 
empate, será considerado eleito o vereador mais idoso para o cargo 
em disputa e que tiver seu nome incluído entre as chapas 
registradas. 

 
   Artigo 21 – O mandato da Mesa da Câmara será de 02 (dois), 

permitida a lei ao para o mesmo cargo NR 
 

Artigo 21 – O mandato da mesa será de (dois) anos e  será vedada 
a recondução para o mesmo cargo (Redação anterior m odificada pela 
Emenda nº001/2002). 



 
§ 1º - A eleição para renovação do mandato da Diretora da Câmara 
Municipal realizar-se-á ate o dia15 de dezembro da última sessão 
legislativa, às 16:00 horas, sendo os eleitos empossados no dia 
primeiro de janeiro do ano subseqüente, às 16:00 horas (NR). 

 
 
 

Artigo 22  – A mesa da Câmara é composta pelo Presidente, primeiro 
Vice - presidente e primeiro Secretário,  que se substituirão nessa ordem.   

 
§ 1º - Na ausência dos membros da mesa, o Vereador 3 mais idoso 
assumirá a presidência. 

 
§ 2º - Qualquer membro da mesa poderá destituído do cargo pelo 
voto de dois - terços dos membros da Câmara, em caso de falta, 
omissão e desempenho não satisfatório das atribuições regimentais, 
elegendo-se outro vereador para complementação do mandato, 
assegurada a defesa ao acusado. 

 
Artigo 23  – A Câmara terá comissões permanentes e especiais. 

 
Parágrafo Único  – O regimento interno da Câmara definirá a 

competência, limites e funcionamento das comissões. 
 

Artigo 24  – Compete a Câmara Municipal elaborar seu  regimento 
interno que disporá sobre organização, provimento de cargos e serviços, 
política e especialmente sobre: 

 
 

I. Sua instalação e funcionamento; 
II. Posse de seus membros; 
III. Eleição da Mesa, Composição e atribuições; 
IV. Comissões;                      
V. Sessões 
VI. Deliberação; e 
VII. Todas e qualquer matéria de interesse interno. 

 
 

Artigo 25 -  A Câmara Municipal poderá convocar, por decisão da 
maioria absoluta de meus membros. Secretário Municipais ou Diretores 
equivalentes, para pessoalmente prestar informações sobre assuntos 
previamente estabelecidos,sob pena de crime de responsabilidade (NR). 
 
 Artigo 25 – A Câmara poderá convocar, por Municipal ou equivalente, 
para pessoalmente prestar informações sobre assuntos previamente 
estabelecido (Redação anterior modificada pela Emenda nº 001/2002). 

   

§ 1º - A eleição para renovação da mesa realizar -se-á 
sempre no dia 20 (vinte) de dezembro, às 20 (vinte)  horas, sendo os 
eleitos empossados no dia 1º (primeiro) de janeiro do ano subseqüente, 
ás 10 (dez) horas (Redação anterior modificada pela  Emenda nº 
001/2002). 



Parágrafo único  – A falta de comparecimento das autoridades acima 
mencionadas será considerada desacato ao Poder Legislativo Municipal, sendo 
punidas com a instauração de componente processo. 
 
 Artigo 26  – A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de 
informações aos secretários municipais e diretores equivalentes, importando 
crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta, 
bem como a prestação de informações falsas. 
 
 Artigo 27  – A mesa compete: 

 
 

I. Diligenciar pela regularidade dos trabalhos; 
II. Propor  projetos que criem ou extinguem cargos no 
serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos; 
III. Apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura 
de créditos suplementares e especiais, pelo 
aproveitamento total ou parcial de consignações 
orçamentárias da Câmara; 
IV. Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas; 
V. Representar junto ao Poder Executivo sobre 
necessidades de economia interna; 
VI. Contratar na forma da lei, por tempo determinado, 
para atender as necessidades eventuais da Câmara. 

 
 

Artigo 28 – Ao Presidente compete: 
 

I. Representar Câmara em juízo fora dele; 
II. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos 
e administrativos da Câmara; 
III. Interpretar e fazer cumprir o Regimento interno; 
IV. Promulgar as resoluções e decretos - legislativos 
V. Promulgar as leis com sanção tácita ou aquelas cujo 
veto tenha sido rejeitado pelo plenário 
VI. Fazer publicar os atos da Mesa, as resoluções, 
decretos – legislativos e os atos que vier a promulgar; 
VII. Autorizar a despesa da Câmara; 
VIII. Representar por decisão da Câmara, sobre a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal; 
IX. Solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara, 
intervenção do município nos casos previstos pela 
Constituição Federal e Constituição Estadual; 
X. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo 
solicitar a força policial para esse fim. 

 
 
 

 
 
 

SEÇÃO – III 
DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
 DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA (Redação anterior 

modificada pela Emenda nº 001/2002 



 
 
 

 Artigo 29  – Compete à Câmara Municipal com a sanção do Prefeito, 
dispor sobre todas as matérias de competência do município e especialmente: 
 

I. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas; 
II. Autorizar isenções, anistia fiscais e remissão de 
dividas; 
III. Votar o orçamento anual e plurianual de 
investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos 
suplementares e especiais; 
IV. Deliberar sobre a obtenção, concessão e forma de 
pagamento de operações de créditos por antecipação de 
receita, observadas as regras estabelecidas em resoluções 
do Senado Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(NR); 
IV  -   Delibera r  sobre a obtenção e concessão de 
operações de crédito, bem como a forma de 
pagamento (Redação anterior modificada pela 
Emenda nº 001/2002). 

 
V. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções; 
VI. Autorizar a concessão ou permissão de serviços 

públicos, notadamente de transporte coletivo;   
VI  -  Autorizar a concessão de serviços públicos, 
notadamente de transportes coletivos (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº 001/2002). 

 
VII. Autorizar a concessão ou permissão de direito real 

de uso sobre bens públicos (NR); 
 
] 
 

 
 

VIII. Autorizar a concessão ou permissão administrativa 
de uso sobre bens municipais (NR)  
 
A
S
D 
 

IX. Autorizar a alienação de bens móveis e semoventes 
por dois – terços dos membros da Câmara; 

X. Autorizar a aquisição de imóveis, exceto quando se 
tratar de doação sem encargos; 

XI. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários e 
diretores equivalentes e órgãos da administração 
pública; 

XII. Aprovar o Plano – diretor de Desenvolvimento 
Integrado; 

XIII. Autorizar convênios com entidades públicas ou 
particulares e consórcios com outros municípios; 

VII  -   Autorizar a concessão ou permissão de direito 
real de uso sobre bens Municipais (Redação anterior  
modificada pela Emenda nº 001/2002). 
 

VII  -   Autorizar a concessão ou permissão de direito 
real de uso sobre bens Municipais (Redação anterior  
modificada pela Emenda nº 001/2002). 
 



XIV. Delimitar o perímetro urbano; 
XV. Autorizar a alteração de denominação de próprios, 

vias e logradouros públicos; 
XVI. Estabelecer normas urbanísticas, particularmente as 

relativas a zoneamento e loteamento. 
 

Artigo 30º  - Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as 
seguintes atribuições: 

I. Eleger a Mesa; 
II. Elaborar o Regimento Interno; 
III. Organizar os serviços administrativos internos e 
prover os cargos respectivos; 
IV. Propor a criação ou a extinção dos cargos e serviços 
administrativos internos e a fixação dos respectivos 
vencimentos; 
V. Conceder licença ao Prefeito, Vice – Prefeito e 
vereadores;     
VI. Autorizar Prefeito a ausentar-se do município por 
mais de quinze dias; 
VII. Tomar e julgar as contas do Prefeito deliberado 
sobre o parecer do tribunal de Contas do Estado no prazo 
máximo de noventa dias do seu recebimento,observados 
os seguintes preceitos; 

a) O parecer do tribunal somente deixará de 
prevalecer por decisão de 2/3 (dois – terços) dos 
membros da Câmara; 

b) Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem 
deliberação do Plenário. Ficarão sobrestadas 
quaisquer matérias até que se ultime a votação 
das contas, salvo aquelas encaminhadas aos 
legislativo sob o regime de urgência, 
urgentíssima (NR).        

b)  Decor rido o prazo de 60 (sessenta) dias, 
sem deliberação da Câmara as contas serão 
consideradas aprovadas ou rejeitadas, de 
acordo com a conclusão do parecer do 
Tribunal de Contas, desde que tenha tramitado 
pelo Plenário da Câmara, pelo prazo 
estabelecido neste artigo (Redação anterior 
modificada pela Emenda nº 001/2002). 

 
c) Rejeitadas as contas, serão estas remetidas ao 

ministério Público para fins de direito; 
d) As contas do Município ficarão durante 60 

(sessenta) dias, anualmente, à disposição de 
qualquer cidadão para exame e apreciação, o 
qual poderá questionar-lhe a legitimidade, 
devendo a Mesa da Câmara baixar Ato com essa 
finalidade, nos termos da lei (NR). 
 
 



d) As contas do Município ficarão durante 90 
(noventa) dias anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhe a 
legitimidade, nos termos da lei (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº 001/2002). 

 
VIII. Decretar a perda do mandato do prefeito, Vice – 
Prefeito e vereadores nos casos indicados pela 
Constituição Federal, desta lei e na legislação aplicável; 
IX. Autorizar à realização de empréstimos, operações 
ou acordos externos de qualquer natureza e do interesse 
do Município, nos termos da Lei (NR); 
IX.    Autorizar à realização de empréstimos, opera ção 
de acordo externo de qualquer natura,  de interesse  
do Município, nos termos da Lei (Redação anterior 
modificada pela Emenda nº 001/2002); 
X. Requisitar do executivo municipal os documentos 
comprobatórios da receita e da despesa, sob pena de 
responsabilidade, após o encaminhamento do parecer 
Prévio do Tribunal de Contas para os fins estabelecidos 
pelo inciso VII deste artigo (NR); 
X.      Proceder a tomada de contas do Prefeito, 
através de comissão especial, quando não 
apresentada à Câmara dentro de 60 (sessenta) dias, 
após a abertura da sessão legislativa (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº 001/2002). 
XI. Aprovar convênio de acordo ou qualquer outro 
instrumento celebrado pelo município com a União, 
Estado Membro, ou outra pessoa jurídica de direito 
público; Interno ou outras entidades; interno ou outras 
entidades; 
XII. Estabelecer e mudar temporariamente o local das 
reuniões 
XIII. Convocar o Prefeito, o Secretário Municipal ou 
Diretor equivalente para prestar esclarecimento, 
aprazando dia e hora para o comparecimento; 
XIV. Deliberar sobre o adiantamento e a suspensão de 
reuniões; 
XV. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato 
determinado e prazo certo, mediante requerimento de um 
– terço dos seus membros; 
XVI. Conceder título de cidadão honorário ou conferir 
homenagem a pessoa que reconhecidamente tenha 
prestado serviços ao município, mediante a aprovação de 
pelos menos dois – terços dos membros da Câmara; 
XVII. Solicitar a intervenção do Estado no município 
quando aprovada por 2/3 (dois – terços) dos membros da 
Câmara; 
XVIII. Julgar o Prefeito, o Vice – prefeito e os 
vereadores nos casos previsto nesta lei,em lei federal 
e/ou estadual; 
XIX. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 
inclusive os da administração indireta e fundacional. 



Artigo 31  – O total da despesa do Poder Legislativo, incluídos os 
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não 
poderá ultrapassar o percentual de oito por cento (8%) do somatório da 
receita tributária e das transferências prevista no § 5º e nos arts. 158 e 
159 da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício anterior 
(NR). 
  

§ 1º - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento 
(70%) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio 
de seus Vereadores (AC). 
 

§ 2º - Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal 
(AC); 

I - Efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 
anterior (AC); 

  II - Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês (AC); 
  III - Enviá-lo a menor em relação à proporção NE Lei 
Orçamentária (AC). 
 

§ 3º - Construir crime de responsabilidade do Presidente da Câmara 
Municipal o desrespeito ao § 1º deste artigo (AC). 
   

§ 4º - O subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal 
em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe a 
Constituição Federal e os critérios estabelecidos nesta Lei Orgânica, o qual 
corresponderá a quarenta por cento (40%) do subsídio dos Deputados 
Estaduais (AC). 
 

Artigo 31 – fixar, com observância  do que dispõe os art . 37, XI, 
150, II,153, § 2º, I, da Constituição Federal, a re muneração do prefeito, do 
Vice – prefeito e dos Vereadores será fixada pela C âmara Municipal no 
último ano da legislatura, até 30 (trinta) dias ant es das eleições 
municipais, vigorando para a legislatura seguintes,  observado o disposto 
na Constituição Federal (Redação anterior modificad a pela Emenda º 
001/2002). 
 

 
SEÇÃO – IV 

DOS VEREADORES 
 

 Artigo 32 – Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na 
circunscrição do município pro suas opiniões, palavras e votos. 
 
 Artigo 33 – É vedado ao Vereador: 

I. Desde a expedição do diploma; 
a. Firma ou manter contrato com o município, com 

suas autarquias, fundações de empresas 
públicas, sociedades de economia mista ou com 
suas empresas concessionárias de serviço 
público; e 

b. Aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da 
administração pública direta ou indireta 
municipal, salvo mediante aprovação em 
concurso público, observado o que dispõe sobre 
a matéria a Constituição Federal. 



II. Desde a posse: 
a. Ocupar cargo, função ou emprego na 

administração pública direta ou indireta do 
município, de que tenha exoneração ADNUTUM, 
exceto o cargo de secretário municipal, diretor 
equivalente ou coordenador, desde que se 
licencie do exercício do mandato; 

b. Exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou 
municipal; 

c. Ser proprietário, controlador ou diretor de 
empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com pessoa jurídica de direito público do 
município, ou nela exercer função remunerada; 

d. Patrocinar causa junto ao município em que seja 
interessada qualquer das entidades a que se 
refere alínea ‘a’ do inciso I. 

 
Artigo 34  – Perderá o mandato o Vereador que: 

I. Infringir qualquer das proibições estabelecidas no 
artigo precedente; 

II. Cujo procedimento for declarado incompatível com o 
decoro parlamentar ou atentatório às instituições 
vigentes; 

III. Que utilizar-se do mandato para a prática de atos de 
corrupção ou improbidade administrativa; 

IV. Que deixar de comparecer em cada sessão 
legislativa à terça parte das sessões ordinárias da 
Câmara, Solvo doença comprovada, licença ou 
missão autorizada pela edilidade; 

V. Infringir atos contra Lei Orgânica; 
VI. Eu perder ou tiver seus direitos políticos suspensos. 

 
§ 1º - Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato será 
declarada pela Câmara por voto secreto em maioria absoluta de 
seus membros, mediante convocação da Mesa ou de partido político 
representado na Casa, assegurada ampla defesa ao acusado. 
 
§ 2º - Nos casos previsto nos inciso  III e VI, a perda será declarada 
pela Mesa da Câmara, de oficio ou mediante provocação de 
qualquer de seus membros ou de partido político representado na 
Casa, assegurada ampla defesa do acusado. 

 
 Artigo 35 – O vereador poderá licenciar-se: 

I. Por motivo de doença; 
II. Para tratar, sem remuneração de interesse 
particular, desde que o afastamento não ultrapasse cento e 
vinte dias por sessão legislativa; 
III. Para desempenhar missões temporárias de 
interesse do município. 

§ 1º - Não perderá o mandato, considerado-se automaticamente 
licenciado, o Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou 
Diretor equivalente, conforme previsto nesta Lei (NR). 
 



§ 2º - A licença para tratar de interesse particular não será inferior a 
30 (trinta) dias e o vereador não poderá assumir o exercício do 
mandato antes do término da licença. 
 
§ 3º - O vereador investido em cargo de Secretário do Município ou 
Diretor equivalente, poderá optar pela remuneração (NR). 
§ 3º - Na hipótese do § 1º, o Vereador não poderá optar pela 
remuneração do mandato (Redação anterior modificada  pela 
Emenda nº 001/2002). 

  
§ 4º - O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 
(quinze) dias, salvo motivo aceito pela Câmara, mediante maioria 
absoluta dos seus membros. 
 
§ 5º - A convocação do Suplente dar-se-á pro razão de vaga ou de 
licença. 
 
 

SEÇÃO – V 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 
Artigo 36º  - O processo Legislativo Municipal compreende a elaboração 

de : 
I. Emendas à Lei Orgânica Municipal; 
II. Leis complementares; 
III. Leis ordinárias; 
IV. Resoluções; 
V. Decretos legislativo. 
 

Artigo 37º  - A Lei Orgânica poderá ser emendada por proposta: 
I. Do Prefeito Municipal; 
II. Da Mesa da Câmara Municipal; 
III. De 1/3 (um terço) dos vereadores; 
IV. De representação do eleitorado Municipal. 

§ 1º  - A proposta de Emenda à Lei Orgânica será votada em 2 
(dois) turnos com interstício mínimo de 10 (dez) dias entre eles, 
aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara em cada 
um dos turnos (NR). 
 
§ 1º - A proposta será votada em 2 (dois) turnos, c om interstício 
mínimo de 05 (cinco) dias e aproada por 2/3 (dois t erços) dos 
membros da Câmara Municipal (Redação anterior modif icada 
pela Emenda nº 001/2002). 
 
§ 2º - A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela 
Mesa da Câmara como respectivo número de ordem. 
 
§ 3º - Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de Estado 
de Sítio ou de intervenção Municipal. 
 
§ 4º - O caso previsto no inciso IV, a proposta popular deverá ser 
apresentada, por no mínimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado do 
Município. 
 



Artigo 38  – A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe 
a qualquer membro da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica (NR). 

 
                   Parágrafo único  – A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação á Câmara de Vereadores de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, cinco por cento do eleitorado municipal (AC). 
 

Artigo 38 – A iniciativa das Leis cabe a qualquer Vereador, 
Prefeito, Vice-Prefeito e ao eleitorado, que a exer cerá a assinatura 
mínima de 5% (cinco por cento) do eleitorado do Mun icípio (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº 001/2002). 

                                    
 Artigo 39º  - As Leis Complementares serão aprovadas pela maioria 
absoluta dos membros da Câmara Municipal. 

Parágrafo único  – São Complementares: 
I – Código Tributário (NR); 
II – Código de Obras (NR); 
III – Plano Diretor (NR); 
IV – Código de Postura; 
V – Regime Jurídico Único (NR); 
VI – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (NR); 
VII – Estatuto do Magistério (NR). 

Parágrafo Único – Serão Leis Complementares;  
 
I – Código Tributário do Município; 
II – Código de Obras; 
III – Plano-Diretor de desenvolvimento integrado; 
IV – Regulamento da Banda de Música Municipal; 
V – Estatuto da Guarda do Município; 
VI – Código de Postura; 
VII – Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos  
Servidores Municipais; 
VIII – Estatuto dos Trabalhadores e Educação. 
IX – Reforma Administrativa (Redação anterior modif icada 
pela Emenda nº001/2002). 

 
 Artigo 40  – São de iniciativa exclusiva do Prefeito as Leis que 
disponham sobre: 

  
I. Transformação ou extinção de cargos, funções e 
empregos no âmbito da Administração Pública Municipal 
(NR); 
I – criação, transformação ou extinção de cargos, 
funções ou empregos (Redação anterior modificada 
pela Emenda nº 001/2002). 
II. Serviços públicos, Regime Jurídico dos Servidores, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
III. Matéria orçamentária, bem como a que autoriza a 
abertura de critérios ou conceda auxílios, prêmios e 
subvenções. 

Parágrafo Único – Não será admitido aumento de despesas previstas 
nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o 
disposto na art. 166, §§ 3º e 4º da Constituição Federal (NR). 



Parágrafo único – Não será admitido aumento de despesas 
previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do P refeito Municipal, 
ressalvado o disposto no inciso III (Redação anteri or modificada pela 
Emenda nº 001/2002). 
 
 Artigo 41  – É de competência exclusiva da Mesa da Câmara Municipal 
a iniciativa das Leis que disponham sobre: 

I. Autorização para abertura de créditos suplementares 
ou especiais, pelo aproveitamento total ou parcial das 
consignações orçamentárias da Câmara; 
II. Organização dos serviços administrativos da 
Câmara, criação, transformação ou extinção de cargos, 
empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. 

 
Parágrafo Único  – Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da 

Câmara, não serão admitidos emendas que aumentem a despesa, ressalvado 
o disposto pelo inciso II deste artigo, se assinada pela maioria absoluta da 
Câmara. 

 
Artigo 42  – O prefeito poderá solicitar urgência para apresentação de 

projetos de sua iniciativa. 
 

§ 1º - Solicitada a urgência, a Câmara deverá se pronunciar sobre 
ela na Sessão em que for a mesma apresentada a proposição (NR). 
 
§ 1º - Solicitada a urgência, a Câmara  deverá se manifestar em 
até (trinta) dias sobre a proposição, a partir da d ata da 
solicitação da urgência (Redação anterior modificad a pela 
Emenda nº 001/2002). 
 
§ 2º -  Decidida a urgência, cumprirá a proposição as etapa as 
regimentais com prioridade de votação (NR). 
§ 2º - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, se m 
deliberação pela Câmara, será a proposição incluída  na ordem 
do Dia, com prioridade para votação (Redação anteri or 
modificada pela Emenda nº 001/2002). 

 
 Artigo 43  – Aprovado o projeto de Lei, será este enviado ao Prefeito que 
aquiescendo o sancionará. 

 
§ 1º - O Prefeito considerando o projeto no todo ou em parte 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á total ou 
parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data do 
recebimento, só podendo ser rejeitado o veto pela maioria absoluta 
dos Vereadores (NR). 
 
§ 1º - O Prefeito considerando o projeto, no todo o u em parte 

inconstitucional ou contrário ao público, o vetará total ou parcialmente no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data do  recebimento, só 
podendo ser rejeitado o veto pela maioria absoluta dos vereadores, em 
votação secreta (Redação anterior modificada pela E menda nº 001/2002). 

 
§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de 
parágrafo, de inciso ou de alínea; 
 



§ 3º - Decorrido o prazo do § 1º, o silêncio do Prefeito importará em 
sanção tácita (NR). 
 
§ 3º - Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio  do 
Prefeito importará em sanção (Redação anterior modi ficada pela 
Emenda nº 001/2002). 
 
§ 4º - A apreciação do veto pelo Plenário da Câmara Municipal será 
dentro de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento, numa só 
discussão e votação, com ou sem Parecer, considerando-se 
rejeitado pela maioria de 2/3 dos Vereadores (NR). 
 
§ 4º - A apreciação do veto pelo plenári o da Câmara Municipal 
será dentro de 15 (quinze) dias, a partir do recebi mento, numa 
só discussão e votação, com seu parecer ou sem ele,  
considerando-se rejeitado pela maioria absoluta dos  
Vereadores, em votação secreta. (Redação anterior m odificada 
pela Emenda nº 001/2002). 
 
§ 5º - Rejeitado o veto, o projeto será remetido ao Prefeito para 
promulgação. 
 
§ 6º - A não promulgação da Lei no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, pelo Prefeito, obrigará o Presidente da Câmara a fazer-lo em 
igual prazo. 

 
 
 Artigo 44  – Os projetos de Resolução disporão sobre matéria de 
interesse interno da Câmara e os projetos de Decretos Legislativos, sobre os 
demais casos de sua competência privativa. 
 
 Artigo 45  – A matéria constante de projeto de ter rejeitado, somente 
poderá construir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante 
proposta da maioria dos membros da Câmara. 
 

SEÇÃO – VI 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
 Artigo 46  – A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do 
Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e 
pelo sistema de controle interno do Executivo, instituído por lei. 
 

§ 1º - O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado e compreenderá a apreciação das 
contas do prefeito e da Mesa da Câmara, o acompanhamento das 
atividades financeiras e orçamentárias, bem como o julgamento das 
contas dos administradores e demais responsáveis por bens e 
valores públicos. 
 
§ 2º - A contas do Prefeito e da Câmara Municipal prestadas 
anualmente, serão julgadas pelo Poder Legislativo municipal no 
prazo de 90 (noventa) dias após o recebimento do parecer prévio do 
Tribunal de Contas que será remetido à Câmara no prazo 
improrrogável de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento das 
referidas contas. 



 
§ 3º - REVOGADO 
 
§ 3º - As contas do Poder Executivo e do Poder Legislativo serão 
encaminhadas para parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, 
através da Câmara Municipal, que  oferecerá informações aprovados 
pela maioria dos membros da Câmara, no prazo de 30 (trinta) dias. 
(Redação anterior modificada pela Emenda nº 001/2002). 
 
§ 4º - As contas referidas a aplicação dos recursos transferidos pela 
União e Estado serão prestadas na forma da legislação federal e 
estadual em vigor, podendo o município suplementar essas contas 
sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. 
 

CAPÍTULO – III 
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  

SEÇÃO – I 
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

 
 Artigo 47  – O poder executivo Municipal é exercido pelo Prefeito com o 
auxilio dos Secretários Municipais ou Diretores equivalentes. 
 

 Parágrafo Único  – Aplica-se á elegibilidade para Prefeito e Vice-
Prefeito o disposto pelo § 1º do artigo 14 desta Lei. 
  
 Artigo 48  – A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito será realizada no 
primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que 
devam suceder, sendo de quatro anos o respectivo mandato, o qual terá início 
em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição (NR). 
 

Artigo 48 – A eleição do Prefeito e do Vice -Prefeito se realizará 
simultaneamente, nos termos constituídos pelo artig o 29 inciso x e II da 
Constituição Federal (Redação anterior modificada p ela Emenda nº 
001/2002). 
 

 Artigo 49  – O Prefeito e o Vice - prefeito tomarão posse no dia primeiro de janeiro 
do subseqüente à eleição em sessão solene na Câmara Municipal, prestando o 
compromisso de manter, defender e cumpri a Lei Orgânica do município, observar 
as leis federal, estadual e municipal e promover o bem de todos os munícipes. 

 
Parágrafo ÚNICO  – Se decorridos dez dias fixado para a posse, 

o Prefeito e o Vice- prefeito salvo motivo de força maior, não tiveram 
assumindo o cargo, este será declarado vago pela Câmara Municipal. 
 
Artigo 50  – Substituirá o Prefeito no caso de impedimento, licença e                                       
suceder-lhe-á no de vaga, o Vice-Prefeito. 

 
§ 1º - O Vice- Prefeito não poderá recusa-se a substituir o suceder o 
Prefeito sob pena de extinção do mandato. 
 
§ 2º - O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas por ato normativo, prestará auxilio ao Prefeito sempre  
que por ele convocado Câmara. 
 
 



Artigo 51 – Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice- prefeito ou 
Vacância do cargo,assumirá a administração municipal e Presidente 
da Câmara: 
 

Artigo 52  – Ocorrendo a vacância do cargo de Prefeito e inexistindo Vice- 
prefeito, será observado o seguinte: 
 

I. Verificando-se a vacância dos dois primeiros anos 
do mandato, dar-se-á eleição 90 (noventa) dias após sua 
abertura, cabendo aos eleitos completar o período de seus 
antecessores; 
II. Ocorrendo a vacância nos dois primeiros anos do 
mandato, assumirá o Presidente da Câmara Municipal que 
completará o período. 

 
Artigo 53  – O Prefeito e quem houver sucedido ou substituído no curso do 

mandato poderão ser reeleitos para um único período 
subseqüente (NR) 

 
Artigo 53 – O mandato do Prefeito é de 04 (quatro) anos, 

vedada a reeleição para o período subseqüente, e te rá inicio no dia 
1º (Primeiro) de janeiro do ano seguinte ao da elei ção (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº 011/2002) 
 

 Artigo 54  – O prefeito e o Vice-Prefeito quando no exercício do cargo não 
poderão, sem prévia licença da Câmara Municipal, ausentar-se do 
Município por período superior a 15(quinze) dias sob pena de 
perda do mandato. 

 
§ 1º - O Prefeito regularmente licenciado, terá direito a perceber a 
remuneração do cargo, quando: 

a) Impossibilitado de exercer o cargo por 
motivo de doença devidamente 
comprovada; 

b) O serviço ou em missão de 
representação do Município. 

 
§ 2º - Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais, serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, 
observado o que dispõe os art. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, 
§ 2º, I da Constituição Federal (NR). 
 
§ 2º - A remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito será instituída 
na forma do artigo 29, V da Constituição Federal (Redação anterior 
modificada pela Emenda nº 001/2002). 
 

SEÇÃO – II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO 

 
 Artigo 55  – Ao prefeito, compete dar cumprimento às deliberações da 

Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município, 
bem como adotar as medidas administrativas necessárias ao 
desempenho do mandato. 

 
§ 1º - REVOGADO 



§ 1º - Enviar à Câmara Municipal a prestação de con tas 
municipais até 90 (noventa) dias após o mês findo, 
compreendendo comprovantes de receita e despesa e e xtrato 
bancário (Redação anterior modificada pela Emenda n º 
001/2002). 
 
§ 2 – REVOGADO 
 
§ 2º - Enviar anualmente, até 90 (noventa) dias apó s o 
encerramento do exercício à Câmara Municipal, o rel atório 
anual referente às contas do Município, do exercíci o anterior, 
constando os balanços e os demonstrativos financeir os de que 
trata a lei federal, além da relação detalhada dos bens 
adquiridos e as obras realizadas (Redação anterior modificada 
pela Emenda nº 001/2002). 
 

 Artigo 56  – É da competência do Prefeito: 
I. Iniciativa das leis nos casos previstos nesta Lei; 
II. Representar o Município em Juízo e fora dele; 
III. Sancionar os projetos de lei aprovados pela 

Câmara ou vetá-los, no todo ou em parte, 
promulgar e fazer publicar as leis aprovadas 
pelo Poder Legislativo Municipal e expedir os 
regulamentos para sua fiel execução; 

IV. Decretar, nos termos da lei a desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública ou por 
interesse social; 

V. Expedir decreto, portarias e outros atos 
administrativos; 

VI. Conceder, permitir ou autorizar o uso de bens 
municipais por terceiros a serviço da 
municipalidade e seus munícipes (NR); 

VI – permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros, a 
serviços da municipalidade e seus munícipes (Redaçã o anterior 
modificada pela Emenda nº 001/2002). 

VII. Conceder,permitir ou autorizar a execução de 
serviços  públicos do município por terceiros 
(NR);                            

VIII.   VII- permitir ou autorizar a execução de 
serviços públicos do Município por terceiros 
(redação anterior modificada pela Emenda 
nº001/2002).          

IX. Prover os cargos públicos e expedir os demais 
atos relativos a situação funcional dos 
servidores; 

X. Enviar á Câmara os projetos de leis referentes 
ao orçamento anual e ao plano plurianual do 
Município; 

XI. Encaminhar aos órgãos competentes os planos 
de aplicação e as prestações de contas 
e4xigidas por lei; 

XII. Fazer publicar os atos oficiais; 
XIII. Prestar á Câmara dentro de 15(quinze)dias,as 

informações por ela solicitadas,salvo 
prorrogação,a seu pedido e por prazo 



determinado,sob pena de ser instaurado pelo 
Poder Legislativos,o competente processo de 
afastamento e cassação do seu mandato; 

XIV. Prover os serviços e obras da administração 
pública; 

XV. Superintender a arrecadação dos tributos,bem 
como a guarda e aplicação da 
receita,autorizando as despensas e pagamentos 
dentro das disponibilidades orçamentárias ou 
dos créditos votados pela Câmara; 

XVI. Proceder a entrega dos recursos para fazer face 
ás despensas com poder Legislativos até o dia 
20 de cada mês,dentro do limite imposto pelo 
art. 29-A,inciso I da constituição Federal,com a 
nova redação que lhe deu a Emenda 
Constitucional nº25/2000(NR) 

XV.     Os recursos correspondentes ás         
transferências de Receitas,destinados ao 
Poder Legislativo Municipal,ser-lhe-ão 
entregues pelo Executivo Municipal no dia 
em que for realizado o crédito do Fundo de 
Participação dos Municípios –FPM e ICMS,de 
cada mês,na rede bancária local (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº001/2002). 

XVII. Aplicar as multas previstas em leis e contratos 
bem como revelá-las quando necessário; 

XVIII. Resolver sobre os requerimentos, reclamações 
ou representações que lhe forem dirigidas; 

XIX. Oficializar as vias e logradouros públicos 
mediante aprovação da Câmara Municipal; 

XX. Convocar extraordinariamente a Câmara 
Municipal quando for necessário 

XXI. Aprovar projetos de edificação e planos de 
loteamento,arruamento e zoneamento urbano; 

XXII. Apresentar  anualmente á Câmara relatório 
circunstanciado sobre a situação geral do 
Município,bem como o programa da 
administração para o ano seguinte; 

XXIII. Organizar os serviços internos das repartições 
criadas por lei; 

XXIV. Contrair empréstimos e realizar operações de 
crédito com prévia autorização de 2/3(dois 
terços) da Câmara; 

XXV. Desenvolver o sistema viário do Município; 
XXVI. Organizar, dirigir e fiscalizar os serviços relativos 

ás terras do Município; 
XXVII. Conceder auxílios, prêmios e subvenções 

conforme a previsão orçamentária- financeira; 
XXVIII. Estabelecer a divisão administrativa do 

Município conforme dispuser a lei; 
XXIX. Solicitar o auxilio das autoridades políticas do 

Estado para garantir o cumprimento dos seus 
atos; 

XXX. O executivo terá obrigação, após 45(quarenta e 
cinco) dias terminando o mês fiscal,á Câmara 



uma cópia da receita e despensa do mês 
imediatamente anterior Este prazo 

                          Artigo 56- o prefeito poderá delegar por decretos a seus auxiliares, as funções 
administrativas que julgar necessárias. 

                                        
                                               SEÇÃO –III 

                   DA PERDA E DA EXTINÇÃO DO MANDAT O 
                           

 Artigo 58- È vedado ao prefeito e ao vice-prefeito assumir outro cargo ou 
função administrativa  pública direta                                                                                                    
ou indireta,salvo a posse em virtude de concurso 
público,observada as disposições constitucionais e legais   

 
Artigo 59 –  Lei complementar declarará as incompatibilidades relativos ao  

Prefeito,vice-prefeito,secretários e Diretores equivalentes 
 
Artigo 60 – São crimes de responsabilidades do prefeito os previsto em lei 

federal e que atentem contra a Lei Orgânica Municipal e o livre 
exercício do Poder Legislativos. 
 

               Parágrafo  Único – Pela prática de crime de responsabilidade,o 
Prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça de Estado. 

Artigo 61 – São infrações político-administrativas do Prefeito as previstas em lei 
federal. 

Parágrafo único – Pela pratica de informações políticos- 
administrativos o Prefeito será julgado pela Câmara. 

  
Artigo 62 – Será declarado cargo, pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito 

quando  
. 

I. Ocorrer falecimentos, renúncia ou condenação por crime 
funcional ou eleitoral; 

II. Deixar de tomar posse solvo motivo justificado aceito pela 
Câmara dentro de 15(quinze) dias (NR). 

II.  Deixar de tomar posse, salvo motivo justificad o aceito 
pela Câmara dentro de 10(dez) dias (redação anterio r 
modificada pela Emenda n º001/2002). 

III. Infringir os dispositivos desta lei; 
IV. Perder ou tiver suspenso seus direitos políticos. 

 
 
 

          SEÇÂO - IV  
DA ADMINISTRAÇÂO DO PREFEITO 
 

 Artigo 63 – Lei Ordinária regulará as atividades dos auxiliares do Prefeito 
definindo sua condição jurídica, direitos e deveres funcionais (NR) 

 
Artigo 63 – Lei Complementar regulará as atividades  dos auxiliares 

funcionais (Redação anterior modificada pela Emenda  
nº001/2002). 
 
           SEÇÂO – V  
DA ADMINISTRAÇÂO PÙBLICA  

  



Artigo 64 – A administração Pública Municipal obedece aos Princípios 
constitucionais de legalidade impessoalidade moralidade, 
publicidade e eficiência compreendidos nas administrações direta, 
autárquica ou fundacional (NR). 
 

Artigo 64 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL OBEDECERÁ OAS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS VIGENTES,ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE Á 
ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E AO DIREITO DE GREVE E AÁ 
ORGANIZAÇÃO SINDICAL E GARANTIA AOS DIREITOS ASSEGURADOS PELA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ANTERIOR MODIFICADA PELA EMENDa)   
 
Artigo 65 – A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,de 
acordo com a natureza ou complexidade do cargo ou emprego,na 
forma prevista em lei,ressalvada as nomeações para o cargo em 
comissão declarado as nomeação e exoneração (NR).  

 
Artigo 65 –O município instituirá regime jurídico e statutário único e 

planos de carreira para os servidores da administra ção 
pública direta e indireta,regendo-se seus funcionár ios pelos 
Estatutos dos Funcionários públicos  do Rio Grande do 
Norte,até que seja criado por Lei;os Estatutos dos 
Funcionários do Município,assegurando-se aos atuais  
funcionários todas as vantagens concedidas pela 
CLT(Redação anterior modificada pela Emenda nª001/2 002).  
 
§1ª- Os vencimentos dos servidores Públicos Municipais e 
prestadoras de serviços,são pagos até o último dia de cada 
mês,corrigindo-se monetariamente os seus valores se o 
pagamento se der além desse prazo 
. 
§2º- Aos funcionários da Câmara Municipal.aplicam-se no que 
couber os sistemas de classificação e níveis de vencimentos dos 
servidores do órgão executivo municipal,não podendo ganhar 
,menos que um salário mínimo vigente no País.  
 
§3º- Os reajustes dos funcionários do 
município,obrigatoriamente,deverão ser apreciados pelo Poder 
Legislativo do Município. 
 
§4º- Aos servidores públicos municipais fica assegurado o direito 
de grave e a livre associação sindical,nos termos da lei (AC) 
 

SEÇÂO-VI             
DA GUARDA MUNICIPAL 

 
Artigo  66 – O Município instituirá conselho de política de administração e 

remuneração de pessoal,integrado por servidores designados 
pelos respectivos Poderes (NR). 

Artigo 66- O Município poderá constituir guarda mun icipal para proteger 
seus bens,serviços,instalações,nos termos de lei 
complementar (redação anterior modificada pela Emen da 
nº001/2002). 
 



§1º- A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará (AC): 

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira; 
II- os requisitos para a investidura; 
III- as peculiaridades dos cargos. 

 
§2º- Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 
disposto no 
art.7º,IV,VII,VIII,IX,XII,XIII,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXII,e XXX 
da constituição de admissão quando a natureza do cargo o exigir 
(AC). 
 
§3º- O membro de Poder,o detento de mandato eletivo, os 
Secretários Municipais serão remunerados  exclusivamente por 
subsídio fixado em parcela única,vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação,adicional,abono,prêmio,verba de representação ou 
outra espécie remuneratória,obedecido,em qualquer caso,o 
disposto no art.51,IX e X desta Lei Orgânica(AC). 
 
§4º- Lei Municipal poderá estabelecer  a relação entre a maior e a 
menor remuneração dos servidores públicos,obedecido , em 
qualquer caso,o disposto no art.51,x(AC). 
 
 §5º- Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão anualmente 
os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos 
públicos (AC). 
 
§6º- Lei Municipal disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários provenientes da economia com despesas correntes 
em cada órgão, autarquia e fundação,para aplicação no 
desenvolvimento de programas de qualidade e 
produtividade,treinamento e 
desenvolvimento,modernização,reaparelhamento e racionalização 
do serviço público,inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de 
produtividade(AC) 
                               
 §7º- A remuneração dos servidores públicos organizando em 
carreira poderá ser fixada nos termos do § 3º(AC). 
 
  Art. 65- A- São estáveis após três anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em 
virtude de concurso público (AC).   
 
 §1º- O servidor público estável só perderá o cargo (AC). 
 

                       I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II – mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada,na forma de lei complementar,assegurada ampla 
defesa  
III – mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho,na forma de lei  complementar,assegurada ampla 
defesa. 
 



§2º- Invalidada por sentença  judicial a demissão do servidor 
estável,será ele reintegrado,e o eventual ocupante da vaga,se 
estável,reconduzido ao cargo de origem,sem direito a 
indenização,aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço (AC). 
 
§3º- Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade,o 
servidor estável ficará em disponibilidade,com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço,até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo (AC). 
 
§4º- Como condição para a aquisição da estabilidade, é 
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade (AC). 

 
SEÇÂO –VII 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
 

Artigo 67- A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar (NR). 

 
§1º- A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, pelo órgão e entidades 
da administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder públicos, só poderão ser feitas 
(AC): 
 

I- Se  houver prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender ás projeções de despesa de pessoal e aos 
acrescimentos dela decorrentes; 

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

§2º- Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base 
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida 
no caput, o Município adotará as seguintes providências (AC): 

 
I- Redução em pelo menos vinte por cento das despesas 

com cargos em comissão e funções de confiança; 
II- Exoneração dos servidores não estáveis. 

                         
 §3º- Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior                                                                        
não forem suficientes para assegurar o cumprimento 
determinação da lei complementar referido neste artigo, o 
servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo 
motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade 
funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução 
de pessoal (AC). 
 



§4º- O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo 
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de 
remuneração por ano de serviço (AC). 
 
§5º- O cargo objeto da redução previsto nos parágrafos 
anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, 
emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas 
pelo prazo de quatro anos (AC). 
 
§6º- Consideram-se servidores não estáveis, para fins do 
disposto no § 2º, inciso II deste artigo, aqueles admitidos na 
administração direta, indireta e fundacional sem concurso 
público de provas ou de provas e títulos após o dia 05 de 
outubro de 1983 (AC). 
 

CAPÍTULO –V 
DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  

7º- Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do 
cargo ocorrerá mediante processo administrativo em que lhes 
sejam assegurados o contraditório a ampla defesa (AC)  
 

Artigo 67 -Lei Complementar definirá a estrutura de administração pública 
municipal e suas atribuições (Redação anterior modificada pela 
Emenda nº001/2002). 

Parágrafo Único – REVOGADO 
  

Parágrafo único- A publicidade dos atos, programas,  obras, serviços 
e campanhas do pode público municipal deverá ter ca ráter 
educativo, informativo ou de orientação social, del e não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem  
promoção pessoal de autoridades ou de servidores pú blicos 
(Redação anterior modificada pela Emenda nº001/2002 ). 

 
CAPÍTULO – IV 

DOS BENS MUNICIPAIS 
 

Artigo 68- Todos os Prefeitos a administração dos bens municipais, 
respeitada a competência da Câmara quando aqueles utilizados 
em seus serviços. 

 
Artigo 69- Todos os bens municipais deverão ser cadastrados para fins de 

guarda e controle. 
 

Artigo 70 - Nenhum bem municipal, seja imóvel, móvel ou semovente, poderá    
ser alienado sem o devido processo e autorização da Câmara 
Municipal, mediante aprovação de 2/3 (dois terços) de seus 
membros. 

CAPÍTULO –V 
DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 

Artigo71- Todos os serviços municipais serão regulados por lei própria que 
definirá o processo de licitação e outras condições necessárias á 
sua implantação. 

 
                                           CAPÍTULO-VI 



SEÇÃO –I 
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS  

 
Artigo 72- São atributos municipais os impostos,taxas e as contribuições de 

melhoria decorrentes de obras públicas instituídas por lei municipal, 
atendidos os princípios instituídos pela Constituição Federal e 
pelas normas gerais de direito tributário e ainda os preceitos do 
artigos 99 da Constituição Estadual. 

 
Parágrafo Único- Lei Complementar especificará os tributos municipais e 

todas as suas condições de pagamento, inclusive as isenções e 
remissões. 

SEÇÃO –II 
DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 

 
Artigo 73- A elaboração e a execução da lei orçamentária  anual e plurianual 

de investimentos obedecerá ás regras instituídas pela Constituição 
Federal, Constituição Estadual e normas de Direito Financeiro. 

 
Artigo74- O Prefeito Municipal enviará á Câmara, até o dia 30 de novembro, o 

Projeto de Lei Orçamentária para o exercício seguinte, o qual 
somente poderá ser votado após haverem sido ultimadas as votações 
dos Projetos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(NR). 

   
       

Artigo 74- O Prefeito enviará á Câmara Municipal, a té o dia 31 (trinta e um) 
de outubro, projeto de lei orçamentária para o exer cício 
seguinte.Se  até 30 (trinta) de novembro, a Câmara não devolver 
para sanção,será o mesmo promulgado como lei, pelo Chefe de 
Executivo Municipal (Redação anterior modificada pe la Emenda 
nº001/2002). 

§1º- O Prefeito poderá enviar mensagem á Câmara Municipal 
para propor modificações do projeto de lei orçamentária, 
enquanto for iniciada a votação da parte que deseja alterar. 
 
§2º- Se o Executivo não enviar o projeto de lei orçamentária até 
o prazo estipulado neste artigo, vigorará o orçamentária do 
exercício anterior, aplicando – se - lhe a atualização dos 
valores. 
 

Artigo 75- A Câmara não enviando no prazo da lei o projeto de lei 
orçamentária para sanção, será promulgado como lei pelo 
Prefeito,o projeto originário do Executivo. 

 
Parágrafo Único – Rejeitado pela Câmara,o projeto originário deverá ser 

devolvido ao Executivo Municipal que no prazo de 72 (setenta 
e duas)horas devolverá á Câmara, com as      corrigendas 
solicidadas.Não cumprimento o prazo, vigorará o Orçamento 
do ano anterior, aplicando –lhe a atualização dos valores. 

 
Parágrafo Único- O Chefe do Executivo Municipal terá que fazer o 

repasse mensalmente aos diversos órgãos da administração 
pública municipal. 

 



TITULO –IV  
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

CAPITULO –I 
 

Artigo 77 - A Ordem Econômica e Social no âmbito do Município, obedecerá 
aos princípios estabelecidos pela Constituição Federal. 

 
Artigo 78- Lei Ordinária Municipal definirá as condições de fomento e 

incentivos econômicos e sociais ás cooperativas, micro- empresas e 
empresas de pequeno porte. 

 
CAPITULO- II 

DA SAÚDE, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Artigo 79- Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município, incluída 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência 
em caráter contributivo, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (NR). 

 
§1º- Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de 
que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus 
proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3º(AC): 
 
I- Por invalidez permanente, sendo os proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição,exceto  se 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave,contagiosa ou incurável,especificadas 
em lei; 

II- Compulsoriamente, aos setenta anos de idades,com 
proventos proporcionais aos tempo de contribuição; 

III- Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco 
anos no cargo efetivo em que dará a 
aposentadoria,observada as seguintes condições: 
 

a)sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 
home,é cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de 
contribuição, se mulher; 
b)sessenta e cinco anos de idade, se homem,é sessenta anos 
de idade, se mulher,com proventos proporcional ao tempo de 
contribuição; 
 
§2º- Os proventos de aposentadoria e as pensões,por ocasião 
de concessão,não poderão exceder a remuneração do 
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
pensão (AC). 
 
§3º- Os proventos de aposentadoria,por ocasião de sua 
concessão, serão calculados com base na remuneração do 
servidor no cargo efetivo em se der a aposentadoria e, na 
forma da lei, correspondente á totalidade da remuneração 
(AC). 
 



§4º- È vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo 
regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de 
atividades exercidas exclusivamente sob condições que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei 
complementar (AC). 
 
§5º- Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão 
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §1º,III,a, 
para o professor que comprove exclusivamente tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio (AC). 
 
§6º- Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta Lei Orgânica, é vedada a 
percepção de mais de uma aposentadoria á conta do regime 
de previdência previsto neste artigo (AC). 
 
§7º- Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por 
morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor 
falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor 
em atividade na data de seu falecimento,observado o disposto 
no § 3º (AC). 
 
§8º- Os proventos de aposentadoria e as pensões serão 
revistos na mesma proporção e na mesma data,sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive 
quanto decorrente da transformação ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu 
de referência para a concessão da pensão,na forma da lei 
(AC). 
 
§9º- O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de 
serviço correspondente para efeito de disponibilidade (AC). 
 
§10º- A lei não poderá estabelecer qualquer forma de 
contagem de tempo de contribuição fictício (AC). 
 
§11º-Aplica-se o limite fixado em lei, á soma total dos 
proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de 
acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de 
outras atividades sujeitas a contribuição para o regime de 
previdência previsto neste artigo, e ao montante resultante da 
adição de proventos de inatividade com remuneração de 
acumulável na forma desta Lei Orgânica, cargo em comissão 
declarado em Lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo 
eletivo (AV). 
 
§12º- Além do disposto neste artigo, o regime de previdência 
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no 
que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral 
de previdência social (AC). 
 



§13º- Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado de em lei de livre nomeação e exoneração 
bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, 
aplica-se o regime geral de previdência social (AC). 
§14º- O município, desde que institua o regime de previdência 
complementar para os respectivos servidores titulares de cargo 
efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias artigo, o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o artigo 201da Constituição 
Federal (AC). 
 
§15º- Somente mediante sua prévia, o disposto no § 14 opção 

poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da publicação do ato de 
instituição do correspondente regime de previdência 
complementar (AC). 

 

Artigo 79- A- Observado o disposto no § 10 do artigo anterior, o tempo de 
serviço considerado pela legislação vigente para efeito de 
aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, 
será contado como tempo de contribuição (AC). 

 
Artigo 79-B- O Município aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos 

de saúde recurso mínimos derivados da aplicação de 
percentuais calculados sobre o produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art.156 e dos recursos de que 
tratam os arts.158 e 159, inciso I,alínea b, e § 3º, todos da 
Constituição Federal (AC). 

Artigo 79 - O Município regulará por lei própria, as atividades relativas á 
saúde e previdência social (Redação anterior modificada pela Emenda 
nº001/2002). 

CAPÍTULO – III 
DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 
 

 
Artigo 80- O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, letras e 

artes e da cultura local. 
 

Parágrafo Único – Cabe ao Município proteger os documentos, as 
obras e outros bens de valor histórico e culturais, bem como os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos. 

 
Artigo 81- Complete ao Município: 

 
I. Oferecer ensino fundamental para os que dele 

necessitem; 
II. Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência na rede escolar de ensino; 
III. Organiza seu sistema de normas da Constituição 

Federal; 
IV. Instituir nos currículos das escolas do Município 

princípios e normas de sismologia; 
V. Garanti o transporte aos estudantes pobres do 2º grau e 

nível superior,desde que não exista no Município (NR); 



V. Oferecer vale-transporte aos estudantes pobres, de nível superior e de 
2º (Segundo) grau, desde que não exista curso no Mu nicípio (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº001/2002). 

 
VI. Oferecer transporte condigno e gratuito aos estudantes 

pobres residentes na zona rural do Município e que 
necessitem estudar na sede do Município; 

VII. Criar o Conselho Municipal de Educação; 
VIII. Aplicar nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) 

da receita corrente líquida anual do Município na 
educação  (NR); 

VIII     aplicar nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento 
anual do Município para a educação, não somente do previsto, mas de 
todo anual (Redação anterior modificada pela Emenda  nº001/2002). 

IX. Manter o ensino noturno adequado ás condições do 
educando; 

X. Atender anualmente o recenseamento da população 
escolar (NR); 

X . atender,anualmente, o recenseamento da populaçã o escolar e fazer a 
chamada dos educados (Redação anterior modificada p ela Emenda 
nº001/2002). 

XI. Fornecer bolsas de estudo, em valor nunca superior ao 
custo-aluno em estabelecimento oficial todo aquele que, 
não dispondo de recursos, deixa de ser atendido na 
escola pública por falta de vagas; 

XII. Nenhum aluno sofrerá restrição quanto ao acesso de 
sala de aula ou á colação de grau, por estar desprovido 
do uniforme ou vestimenta exigidos pela direção da 
escola; 

XIII. Atendimento em creche e pré-escola ás criança de zero 
a seis anos de idade; 

XIV. Firmar convênio com o setor local da Campanha 
Nacional de Escolas da Comunidade-CNEC e outras 
entidades educacionais e filantrópicas; 

XV. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, a sua oferta gratuita para todos os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria (AC); 

XVI. Garantir transporte aos professores que residam no 
Município e sejam lotados em escolas fora de sua sede 
(AC). 

§1º- O Município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil (AC). 
 
§2º-Na organização de seu sistema de ensino, o Município definirá forma de 
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório 
(AC). 
 
§3º-Os cargos de Diretor e Vice-Diretor das escolas que integram o Sistema 
Municipal de ensino, farão parte da estrutura organizacional do Município e 
terão natureza em comissão, sendo sua livre nomeação e exoneração da 
competência do Chefe do Poder Executivo Municipal (AC). 
 

Artigo 82- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios (NR): 
 
 



I- Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola (NR); 

II- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber (NR); 

III- Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino 
(NR); 

IV- Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais (NR); 

V- Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira para o magistério público, 
com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos (NR). 
 
 

Artigo 82- O ensino será ministrado com base nos se guintes princípios: 
 
II.I –Pluralismo de idéias e de concepção pedagógic as, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
III.ll –valorização dos profissionais do ensino, ga rantindo, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com p iso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso  público de provas e 
títulos, assegurado pelo regime jurídico único para  todas as instituições 
mantidas pelo Município; 
lV.lll –Gestão democrática do ensino público, na fo rma da lei (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº001/2002). 
 

CAPÍTULO –IV 
                           DO DESPORTO E DO TURISMO 

 
Artigo 83- O Município através de Lei Ordinária estabelecerá as diretrizes 

básicas para a condução do Desporto e do Turismo, observadas 
as condições locais (NR). 
 

Artigo 83- O Município, por Lei Complementar, estab elecerá as diretriz 
básicas para a condução do Desporto e Turismo, 
observadas as condições locais (Redação anterior 
modificada pela Emenda nº001/2002). 

 
   CAPÍTULO –V 

DA POLÍTICA URBANA E RURAL 
 

Artigo 84- A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder 
Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,  tem 
por objetivo o plano desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem estar dos seus habitantes. 
 
§1º- O plano-diretor, aprovado pela Câmara Municipal é o 
instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão 
urbana; 
 
§2º- A propriedade urbana cumpre sua função social, quando 
atender ás exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressa no plano-diretor; 
 



§3º- As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com a 
prévia e justa indenização em dinheiro; 
 
§4º Ao Município cabe proporcionar total assistência técnica ao 
homem do campo,através da ação profissional de Agrônomos, 
Médicos Veterinários e de Técnicos em Agronomia ou 
Agrôpecuária; 
 
§5º-O Poder Público estimulará a criação de cooperativas 
habitacionais, destinadas á construção de casas populares e 
ajudará o esforço de auto-construção  das populações pobres 
 
§6º- As cooperativas habitacionais destinadas a construção de 
casa para o povo e as cooperativas de trabalhadores da 
construção civil poderão requisitar terrenos pertencentes ao 
Município para esse fim; 
 
§7º- Os projetos de construção serão aprovados e fiscalizados 
pelo Poder Público Municipal; 
 
§8º- O Município promoverá programas de  habitação popular 
destinados a melhorar as condições de moradia de sua 
população carente. 
 

Parágrafo Único – A ação do Município deverá orientar-se para: 
 
I. Propiciar á pessoa de baixa renda,acesso gratuito a lotes 

com área mínima de 120m² (cento e vinte metros 
quadrados) e máxima de 250m² (duzentos e cinqüenta 
metros quadrados), dotados de infra-estrutura básica; 

II.  Promover o loteamento de terrenos da municipalidade e 
aquisição, inclusive através de desapropriação de 
terrenos de propriedade particulares, destinados á 
construção de conjuntos habitacionais e projetos 
comunitários e associativos respeitados o disposto no 
inciso anterior; 

III. Estimular e assistir tecnicamente os projetos comunitários 
e associativos; 

IV. Urbanizar, regularizar e titular as áreas ocupadas, salvo 
as construídas em flagrantes desacordos com da 
legislação urbanístico vigente á época da construção; 

V. Com o objetivo de fixar o homem do campo ao meio, a 
política habitacional do Município e incentivará a 
promoção de loteamento e construção de conjuntos 
habitacionais na zona rural; 

VI. Na promoção de seus programas habitacionais de cunho 
popular, o Município deverá articular-se com os órgãos 
estaduais e federais competentes e, quando couber, 
estimular a iniciativa privada a contribuir para aumentar a 
oferta das moradias adequadas e compatíveis com a 
capacidade econômica da população. 

Artigo 85- O Município estimulará a implantação do uso capitão 
urbano.Previsto pelo artigo 183 da Constituição Federal. 

 
Artigo 86- O Município instituirá por lei, as diretrizes de desenvolvimento rural; 



 
Artigo 87- Complete ao Município, em cooperação com os Governos Estadual 

e Federal, promover o desenvolvimento do meio rural através de 
planos de ação que levem ao aumento da renda proveniente das 
atividades agropecuárias, á maior geração de empregos produtivos e 
á melhoria de vida de sua população. 

                            
                             CAPÍTULO-VI 
                          DO MEIO AMBIENTE 
 

Artigo 88- Complete ao Município preservar o meio ambiente local, regulando 
por lei própria as condições de instalação de empresas públicas ou 
privadas, bem como o patrimônio artístico e cultural a ser protegido. 

 
Parágrafo Único- O Município estimulará a criação de Grupos Ecológicos 

com o objetivo de promover um maior aproveitamento de suas áreas 
de preservação ambiental e fiscalizar as suas ações nesse sentido, 
além de desenvolver trabalhos educativos, cujas atribuições e 
competências serão definidas em lei (AC). 

 
Artigo 89- O Município criará e implantará no prazo de 02 (dois) anos, um horto 

florestal destinado ao desenvolvimento da flora ambiental, dando 
prioridade ao plantio de árvores frutíferas. 

 
Artigo 89- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os 
danos causados (NR). 

 
Artigo 90-Os explorados de jazidas minerais, inclus ive pedreiras, terão que 

recuperar o meio ambiente e deverão ser cadastrados  pela 
Prefeitura Municipal (Redação anterior modificada p ela 
Emenda nº001/2002). 

 
Artigo 91- O Município definirá em lei própria, os espaços físicos que se 

destinam á sua preservação ecológica; fiscalize e controle o emprego 
de substâncias e produtos químicos de comercialização, que 
envolvam tóxicos ou comportem riscos de vida e danos ao meio 
ambiente, que provam educação ambiental, através de meios e 
técnicas disponíveis na comunidade. 

 
Artigo 92- Em caso de terremotos, os membros da comissão de Defesa Civil 

que se ausentarem do Município por período superior a 24 (vinte e 
quatro) horas, automaticamente estarão afastados, salvo para atender 
a sua familiares ou a serviço da comunidade. 

 
Artigo 93- Fica transformada em reserva ecológica do Município a Serra do 

Torreão. 
 
Parágrafo Único- As terras do Torreão que são utilizadas como sítios, 

chácaras, semelhados ou edificações em até 10 (dez) metros de 
aproximação da Serra, serão indenizadas nos termos da 
Constituição Federal. 

    
  TITULO –V  



           DA PROCURADORIA JURIDICA E DA ASSISTÊNCI A JURIDICA 
 
Artigo 94- O Município instituirá a Procuradoria para a representação judiciária 

e a consultoria jurídica das unidades administrativas do 
Município, assim como a Defensoria Pública para a defesa dos 
reconhecimentos pobres, organizadas em carreiras, na qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos 
(NR). 

 
Artigo 94- O Município instituirá uma procuradoria para a representação 

jurídica e consultoria jurídica das unidades admini strativas 
municipais, bem como defesa dos reconhecidamente 
pobres, organizada em carreira, na qual o ingresso 
dependerá de concurso de provas e títulos (Redação 
anterior modificada pela Emenda nº001/2002). 

 
  TÍTULO-VI 

                  DO PLEBISCITO E DO REFERENDO POPULAR 
 

Artigo 95- A Câmara Municipal por solicitação do Prefeito, Vice- prefeito, 1/3 
(um terço) dos seus membros, ou 5% (cinco por cento) do eleitorado 
municipal, pode convocar plebiscito ou referendo para decidir sobre 
questões fundamentais do Município. 

 
Parágrafo Único-  Lei Complementar estabelecerá as diretrizes da 

consulta popular. 
 
TÍTULO –VII                 

DO DEFICIÊNTE, DO MENOR DO IDOSO E DA GESTANTE   
 

Artigo 96- Toda e qualquer construção pública no Município é obrigada 
providenciar acesso a portadores de deficiência física. 

Parágrafo Único- Os já construídos deverão obrigatoriamente 
construir passarelas de acesso. 

 
Artigo 97- Nos concursos públicos ou contratos de funcionários, fica 

estabelecido um percentual de 10% (dez por cento) das vagas a 
portadores de deficiência física. 

Parágrafo Único- Os critérios de admissão para os portadores de 
deficiência física deverão preencher requisitos diferentes em 
relação a pessoas normais. 

 
Artigo 98- O deficiente, o idoso, a criança e a gestante terão prioridade de 

atendimento nas repartições públicas e particulares. 
 
Artigo 99- É obrigatório a licença á maternidade de 120 (cento e vinte) dias 

para a servidora municipal que, adotar e mantiver sob sua guarda 
uma criança na forma da lei. 

 
Artigo 100- Para atendimento dos programas de ação referentes á criança e 

adolescente, o Município deverá constar dotação em seu orçamento 
anual visando atender aos seguintes aspectos: 

I. A criança e o adolescente em situação de risco ou 
envolvidos em atos infracionais deverão ser atendidos 
com assistência jurídica gratuita; 



II. Crianças e adolescentes portadores d deficiências físicas, 
sensoriais e mentais; 

III. Criança e adolescentes dependentes de entorpecentes, 
drogas e afins; 

IV. Criar programas destinados aos meninos e meninas de 
rua, garantindo-lhes: 

a)Educação, saúde e formação adequada á sua reinserção no processo 
comunitário e social. 
 

Artigo 101- Fica criado o Conselho Municipal de Defesa da Mulher que 
regulamentado através de lei ordinária. 

 
Artigo 102- O Município deverá criar o Conselho Municipal da Criança e do 

adolescente, o qual terá atribuições, competência e formação 
instituídas em lei (AC). 

 
TITULO –III  

        DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 1º- Os servidores do Município, da administração direta, autárquica, das 

funções públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, 
em exercício no dia 5 (cinco) de outubro de 1988,há pelo menos 5 
(cinco) anos continuados ou não e que não tenham sido admitidos por 
concurso, são considerados estáveis no serviço público, só poderá 
perder o cargo em virtude de sentença judicial tramitada em julgado ou 
mediante processo administrativo, com garantia de ampla defesa. 

 
Artigo 2º- Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional 

em pleno exercício de suas funções, fica  assegurado ou equivalente 
á formação de curso de nível superior que venha concluir. 

 
Artigo 3º- No prazo de 180 (cento e oitenta) dias o Município criar por lei 

ordinária o conselho dos direitos e defesas das Crianças e dos 
Adolescentes. 

 
Parágrafo Único- A lei que criar o conselho de que trata este artigo, 

estabelecerá suas normas de funcionamento. 
 

Artigo 4º- A lei instituirá assessoria jurídica para os Poderes Executivo e 
Legislativo e fixará os critérios relativos aos atuais execentes de 
cargos, empregos ou funções jurídicas. 

Parágrafo Único- A lei que trata este artigo será editada 120 (cento e 
vinte) dias após a promulgação da Lei Orgânica. 

 
Artigo 5º- As publicações das Leis e Atos Municipais fase em órgão da 

imprensa, na falta deste, serão fixados em lugares de acesso 
público e registrados em livros próprios. 

Artigo 6º-  O Prefeito, o Vice- prefeito e os Vereadores terão residência fixa no 
Município sob pena de perda dos mandatos. 

Artigo 7º-  O Município deverá no prazo de 3 (três) anos a contar da 
promulgação da Lei Orgânica, promover mediante acordo ou 
arbitramento. A demarcação de suas linhas divisórias 
atualmente litigiosas, podendo para isso fazer alterações e 
compensações de areias que atendem aos acidentes naturais, 



critérios históricos, conveniência administrativas e comodidade  
das  populações limítrofes. 

Artigo 8º- Os imóveis doados pelo Município a terceiros não poderão ser 
vendidos ou transferidos por estes, num prazo de 05 (cinco) anos, a 
contar da data da doação, sob pena de reverter o mesmo ao 
Patrimônio Público Municipal (NR). 

Artigo 8º- Os terrenos doados pela Prefeitura a ter ceiros não poderão ser 
vendidos ou transferidos por estes no prazo de 5 (c inco) anos, 
pena de o beneficiado perde o direito a dotação, vo ltando dito 
terreno, neste caso, ao patrimônio do município (Re dação 
anterior modificada pela Emenda nº001/2002). 

         Parágrafo Único- Os imóveis de que trata este artigo voltarão ao 
patrimônio público do Município se não forem edificados no prazo de 
02 (dois) anos (NR). 

Parágrafo Único- Os terrenos de que trata este arti go voltarão ao 
patrimônio do município se não forem edificados no prazo de 02 
(dois) anos (Redação anterior modificada pela Emend a 
nº001/2002). 

Artigo 9º- Fica criada a Comissão Especial de Defesa do Consumidor  -
COMDECON, visando assegurar e defender os direitos do 
consumidor. 

Parágrafo Único –  A organização, atribuições e funcionamento da 
Comissão de que trata este artigo, serão definidos em lei municipal. 

Artigo 10º- A feira semanal da cidade será realizada aos sábados, só podendo 
se transferida para outro dia, com autorização da Câmara Municipal, 
excetuando-se as datas comemorativas de 1º (primeiro) de janeiro, 7 
(sete) de setembro e 25 (vinte e cinco ) de dezembro quando poderá 
ser realizadas ás sextas-feiras. 

Artigo 11º-  O orçamento anual do Município reservará 1% (um por cento) de 
sua receita global para constituir um Fundo Especial de Emergência 
que só poderá ser movimentado por ocasião efetiva pelo Prefeito e 
pelo Presidente da Câmara Municipal, mediante plano de aplicação 
aprovado pela Comissão de Defesa Civil do Município. 

Artigo 12º-  Todo apiária deve ser registrado na ANA- Associação Norte- rio-
grandense  de apicultura,que obedecerá o seguinte: 

                     
a) O apiário terá no mínimo 1.000 (mil) metros de distancia da área 

urbana; 
b) O apiário ficará a 200 b(duzentos) metros de distancia de residência 

e protegida por cercas divisórias; 
c) Haverá,obrigatoriamente, numa distância de duzentos metros uma 

placa indicativa de que naquela área existe operário; e 
d) O apicultor será responsabilizado por qualquer dando causado pelo 

seu apiário que estiver fora das determinações da ANA e desta lei. 
Artigo 13º- Os agentes políticos do Município no exercício de seus mandatos e 

Poderes Públicos, contribuirão em partes iguais para a Carteira 
Previdência, instituída pela Lei Estadual nº4.851/79 e administrada 
pelo Instituto de Previdência Estadual – IPE, nos índices e 
percentuais fixados de forma a assegurar a auto- suficiência da 
mencionada Carteira. 

Artigo 14º- O chefe do Executivo Municipal após a promulgação da Lei Orgânica 
do Município terá o prazo de 02 (dois) anos para enviar ao Poder 
Legislativo projeto de lei instituindo o Plano- Diretor da cidade a de 
01 (um) ano, para os seguintes projetos: 

  



a) Código de Obras; 
b) Código de Posturas; 
c) Código de Defesa do Consumidor; 
d) Estatutos dos Servidores Públicos do Município; 
e) Estatutos da Guarda Municipal;                                                                                                    
f) Regimento da Banda de Música; 
g) Código Tributário do Município; 
h) Estatutos dos Trabalhadores de Educação; e 
i) Reforma Administrativa do Município. 

Artigo 15º- No dia 29 (vinte e nove) de outubro de 1990 (mil novecentos e 
noventa) o eleitorado do Município por sua maior absoluta (metade 
mais um), definirá através de PLEBISCITO, se deseja que o 
Município de João Câmara e sua sede voltem a denominar de 
BAIXA VERDE; 

Parágrafo Único- A mudança de denominação de que trata este artigo 
será considerada aprovada mediante manifestação favorável da 
maioria do eleitorado votante, desde que haja comparecimento as 
urnas a maioria absoluta do eleitorado do Município inscrito e apto 
para votar na data do plebiscito. 

Artigo 16º- O não comparecimento da maioria absoluta do eleitorado ao 
plebiscito, o tornará nulo do pleno direito. 

Artigo 17º- O resultado do plebiscito será comunicado pela Câmara Municipal 
aos órgãos competentes. 

Artigo 18º-  Esta Lei Orgânica entra em vigor na data de 03 de abril de 1990. 
                
                         (NR)- Nova Redação 
                         (AC)- Acrescido 
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