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lei 
CANAiA MUNICIPAL CONSTITUINTE DE PRESIDENTE OUTRA, ESTADO 
DO NARANHAO 

?lZIBULO. 

L Oar* sioips1 óoaatitdnts de Presidente Dutus, te. 
do do xsn2ao, usando 40a poduse cys. 3M torta euzzf.nddos ps3M ' 
OmatitUiQi.. lsdsrii • btadualp rtnido. em now do. pese • iavso4 
dO* pe4wqio dó Dsu. a d.feia do r*~  do.00*tioo e a 
dos dii,it.4 doose* e da aooisdade, pr~ * sguinW. 

I ORGINIaA. DO amiøzo 

TÍTULOt 
DO *JNY,OfrIO 

	

• 	
DISPOSXÇOZ$ 	 •• 

Art i* O Ianiopio de Presidente Datre, 3etado dó Ái.nhio, 
• jr de territarisi coa satoucais polftioa, .tdnistretiya e 

nanoeira, o= sede na cidade do ániof~od. Presidente DA.  
tra, orgàz4sa-es • z.gS-.e pela. OonstiØse  Federsl 
tadval e pela waiente lei C 	ei. 

itt. 2e Todo o Poder yeni do povo, sendo exercido mediante resse 
tentes previ~te elóitoe, nos temos de Cqnstituiç&o Pe-
doxel. 

	

•t. 3 	sio fundamentos do *xniofpios 
a autonomia; 

I1.. a dignidade da pessoa humana; 
III - 08 valores sociais do trabal.hp e a livre iniciativa. 

Art . 42 - O ?dunio4jo oiteztaxd sua etuaçio no sentido de deaenvolv& 
mente e da redugio das desigualdade. sooieiø 

Àz't. 52 - O IAinio(pio assegura, no. limito. de sua aoupetinois, a  ta 
vio1abilidad doe direitos e garantias !undansntaiu, nos 
termos da Constituiço Pederõl. 

Art. 62 - É  vedado ao J2zniofpioz 
1 - estabelecer cultos ieliioeoa ou ee$, aubvenoion..1os, e 

baraçan-l.hav o funoionamento ou mautir som e:1ee ou seus  Xj 
presentantes, rei.açies  de depandinois ou ,zLiamça, res.alv& 
da, na forma da lai, e oolaborago de interesse piblico; 

	

II 	'eoiwax fJ aos documentos *(bltooe; 
III urjar &tstinçes entre brasileiro. ou preZoritoju entre t 3ee. 

CAPTUW XI 
L OR AnIZAXO DO XtJFXÕÍPIO 

Àrt, 72  3j9 1~deres do un.j0fpj0, independentes e barmdnioos, • 
gialativo, representado pela Cnart Ibnioipel. o xeoubi-
vo, exercido pelo Prefeito Funioipal. 

. ioo  - 
vedado aqualquer doa Poderes doiegar atzibuiBee 	e, 

quem for jnyeetido num deles mio pod*rí exercer o. do 
tro, ressalvadas as exoeç ,s constitucionais. 

82 - O Prefeito anacipal e o Vioe..Prefeito, caris eleitos para 
'a mandato de quatro anos, obedeoidos as prinopioe da 
Constituigio Federal e e iva a respeito dispwsr a Ja.tiça 
!leitoral. 

't. 92 - Sio símbolos do iinidpiot a bandeira, o bzash e ,  o biz 
inetitufdoe em lei. 

Az't. 10 -. A altsrao territorial do 3nio4do  depender de pr4via 
povnçio da popoiaço, atreva-te plebiscitos, se feri 
por Isi Complementar estadúal. 

21 - £ inoorreçio, a fungo ou o desmembramento do niopio q. 
bsdeoexno ao disposto no artigo 18, 9 42 da Ooaatituiçao 
Federal. 

cAfl!ftno XII 

DA OOIZPBTNOL& DO IAUI1IOPI0 

itt. 12 - Picam reservadas ao luniopio todas as oompstmeias 0)15 1  1 

• 	mio 3M eaen explícita ou implicitamente vedadas 	pela. 
0onetitu19ss Federal e Estadual. 

Art. 3,3 - Compete ao Idrnio(pio r 

7 - én oomom oca o Estado e a 
a) - zelar pela guarda da Oonetituiao Federal, da Oonsbitvtqio 

• Estadual, desta Isi 0rg&uioa e da. leis e inetituig6ss 41 
=críticas G( pela preaer7aQao do patr'imdliio pdblioó; 

b) - cuidar da satde, da aeiutinoia pdbltea, protegir e possi-
bilitar o tratamento das pessoas portadoras de detio14s5s 
de qualqjr natureza; 

a) - guardar e px'otecer oa doowzentoa, es obras e otroe bens 
de valor bistrioo, artetioo e cultural, 05 monumentos e 
ás pcdaagens uot&veie, alia dos estiom arque0l6gi009, na 
Lien de sua juriadigiot 

6) - impedir a evueao, a deatruigio e a deeoaxeoterizaç* 	de 
• obras de arte o de outros bela do valor bietiSrioos artCsti 

e) - proporoionar os meios de sesso. oultuza, 
oiuoia; 	 . 

f) - proteger o meio ambiente e combater a poluiço em qual 
de suas formas; 	• 

i) - preservar as florestas , a fauna 5 a flora e iizantivar 
reflQreetaasnto; 

• 	a) - fomentar a prodio agropeomiria • organizar o abastea 
. 	 te alimentar; 	 • 

• i - promover e incentivar programai da oonatxnçio de meai 
. 

 
ao pop%alaçiee de baixa renda e Sontar a melMxda das 

• 

 

419õ0e babitaei!nais SrLStS*tSS e •  de sanento b&idop 
J) - otabator, as ~aí,  dá p5bzesa e ei tatarsS de Mnal 

1rJi2trar, ao.mpsnbmx' e fisoa].taar .4 boaea.ssl, do di 
*0* JUmiØai 1 á3oqo dó reoatloà ai*hei.*' rri•t4roi • 	 1 	 ' 

la) _ .stebe1oad' e apdantor a Ltioa 4. tdmeaÇi6 paê a e 
rta9a do trlzaitõ 	 e 

xx - !OVSt 1 t*ã0 0)2iUto re speis &* a.0 peonliar ni,saó 
ao b~~ de micapopu3aio, oabend.-]hb, rivatii 
dszte *tres Ia seguintes atribeiçiees 

' 	 .slaberosàImeàrÇtaonto.; •.•., 	 •, 	 ; .., 
b - 3.gialir sóbre os aieuntoa locaia; 	: 
• - doerótar e szrsoadar es seus tribato., ap.iear a. suas 

da., proctar cestas é prblioar os ba1t.. nos prezes 

ciiàr, oiz1 e airdietz'itos, Obseriado o qme 
• 	 . 	 lei Betadesi 4ieer a respeite; • • 

e) a Organizar • prestar, diretamente ou sob iogime de oonas 
Não ou permiado, os serviços p1b4008 da intoresce loa 

• 	 incluindo-se nestes, e transporte ooletivo, que tem *ar 
ter essencial; 	• 

znantr, com a cooparaçio teonios e finanoeire de tlniao 
do Estado, es serviços obrigat6ri6e de atendtsmuto à ou 

à oduoçio, & saúda e & habitaçio; 
• 	g) - promover, no que ooubex', o adequado ordenamento territo 

• 
 

aiá mediante planejamento e, controlo de uso, peroelesen 
e ooupaçio do solo urbano; 

• 	b) - selar pelo patrmmSio zmnzioipal, inolmindo-se 6 • 
 

Matura11, 	 fisoslizadora federal 
• 	estadual; 	 . 	 . 

i) - $fixsr as Iia, Dsoretos e Editais na. sede do. Mer#  
• 	lugar 'viefvel ao povo, ou »db3io-.3os óm jornal, oficial 

eu-houver; 	 • 

• 	j) - elaborar o estatuto doe seus . servidores, observados os 
• 	oipioa das Oonotituiçdes Federal 6 Estadual; 	

1. 

1) .- dispor eobrea aquteiçio, administreçao, ntilizaçao e a. 
•naç&o de seus bens; . 	 . • 

a) - conceder licença para i,00a3izaço • funcionamento de .5 
beieoinanto. industriais, ooaeroiaie, prsstadezee de se: 
çoó e quaisquer outro.; renovar a licença  eonoedida e 6. 

• 	 o fechamento do satabeleoiaenbOe. que funoione* 
regulamente; 

• n) - eetabol.o.x' sexvides sdqiuietrstivu meoes.&taá aos ai 
• 	serviços, incluindO-.. os de esue oonoeseion&rios; 

• 	o) - regulamentar a utilisaçio dos logradouros philow., 
• 

 

perímetro ubno, determinlr 6 itimerdrio e pontoe de p 
das dos transportes coletivos; 

• • p) - fixar os locais de •staoienamento de tLxis e demais v( 
los; 

q) - oonoedsr, p,xvftir ou autorizar 90 serviços de transpor 
ooletivos e 4e t&xis, tirando as respeo.tivas tarifas$ 

• 	a') - fixar. sinalizar as zonas de siUnoio e de trDaL9O e 
fego em oondiç&.0 eepeoisis 

s) disoiplinar o4 serviços de oaz'gas e desoarges • fixara 
flele(am rirLma preitida pera yeCeu109 que otroulem em 

• 	as ~blioau awzloipuie; 
• t) - tornar obrigat6rin a ntii.tzeçio de estagio rodoy3Ártaq1 

• 	do houver; 
ia) - sinalizar as visa urbanas e as estradas monioipais, regi 

mtar'a fieoaijsax' * sua utilisaçio; 

tIl - oempst ainda, ao Mwziofpiei 
a) - ordenar se atividadez urbanes, fixando 00ndi98ee •  bOrk 

• 	os pera funcionamento de estabelecimentos industriais, c 
• 	 • msrsiais e da serviço., observadas se moinas federais p 

tinentes; 
• 	b) - 419p0f sobre os serviço. tzmsrzirdos s sie oezairios;. 

• 	o) - regulamentar, lioenoier, permitir, outorisítá fiooa21g 
a etixeqao dc. cartas.., plaoaa luminosas e amfmoio., be: 
como a. uttl.izaç&o de quaisquer outros  meios de publtoid 
de e pro)sguzzda, ioa loosie sujeitos ao poder de po]iei 

• municipal;  
d) oz'geaieez' e mantfr o

•
s serviço9 de fiscaflíaçio neoesszir, 

ao .zerofoic do poder 4. policia RaiuliRtrstivo; • 	
e) - dispor sobra o d.pSsito e venta de animais e ueroadoria 

• 	pr'e,ndtdas es deoorr4noja de trenagreede de Isgislaçio 

• 	t) - etabolecez' e impor penall4ade por infraçio de suas leu 
• . 	 regu1aiento5; 

- prov4r os serviços de mareados, feiras e matadouros e a 
• oonsteu9io e. *onze *vnçio de estradas e oamimhos munioip 
À) - regulamentar o serviço de carro de aluguel, inoinaive o 

eç 4o tsxfaetro; 
i) assegurar a expeiçio de oertidee requeridas às reyort 

çdee administrativas munioipuia, para a defesa do 'iireii 
• eeolsreoinisnto de aituaçBes, estaboisoendo-eeprüo mui 

• 	superior a trinta alho para o atendimento; 
j) - instituir a guarda rzn,toipal, na forma da lei. 



LuísTerça-feira, 15 de Maio de 1990 	?UBLICAÇ ( ES DE TEJtCEIROS 	DIÁRIO OFICIAL 

Continuaco 

CAPÏTtJIO IV 

DOS 1INS DO Mn. ICPIO 

trt. 14 — Lacluen-no entre os bons do !'!unj.eo: 

1 - os bens zntyeie einve±s de sou dotrnio pleno, direto ou '. 

útil e, 	 - 

li d9 rendes provenientes do exero!oio das atividades de eu&, 
oompotrjoia e estaço de seus sorvioe. 

lit. 35 oc ~ ben,z iie&veia do domCnie winIcípal, conforme sua dobezi4 
nago, ao de uso co=m do povo, de uso especial ou domind - 

ande, 
os ena ,iyeia do jjiofpio no podem àer objeto de doa-' 
çao4 0aiv Se 

neføiz44' mediante autdrizaço já Prefei -to for pes-• 
• \ eoa3urdioa de direito pdblioo intóraot 	 - 

II - tia$ar..aê de entidade coaStent0. da adminiotraço direta '. 

ou indireta do Umicfgoá õt io Or 010 inøtitU(a. - À a1ienaço, a titulo oaeraoo, da bens ive.edo )bnieí.. 
pio, depienderá de autorizaço pr(via da Cara Iio.pai. - 	ndadá, a cjualqer tftUlO, a al.iennçao aí eaee 	da 
ben.à pertencentes ao patrim8nio miw.ieipal no peodo • de 
0ei meses. ante e1eiço at. e trmino do mandato ,  
dó efeito Iunioipa1. 

CAPTUItV 

DA ADDINISVRAÇXO P1BLICL MtOTICIPAL 

krt 	- O Município organizará a sua administraç ão e plane jara as 
ause atividades atividades atendendo às peoulLarida&es 1 9  
caie, obedecidos os prino4ioe de legalidade, meralidade, 
pblibidade e, taznbom, ao seguinte! 

1 - 08 cargos, empregou e funções públicas  aio aceesfyeis a 
todos os brasileiros que preencham os requisites estabele- - 
cidos eu lei; 

II - À investidura em cargo ou emprego público municipal depen 
de de aprovação pre'v'ia em concurso público de provas, ou 
de provas e tCtuloe, ressalvadas as momeaçem Para cargo' 
em oomieoo declarado em lei, de livre nomeaç ão e exonera - 

ço; 
III - O prazo de validade do concurso será de at6 dois anoo,pr 

rogve1 a oritido da administraço municipal; 

IV - Os cargos  em  comissão e as funçes de confiança serão eme 
eidos, preferencialmente, por eervidoree ocupantes de car 
go de carreira teonioa ou profissional, nos casos e condi 
çee previstos am Lei; 

• 7 - É  assegurado no servidor público municipal a livre asso- ' 
ciaçO sindical, e o seu direito de greve será exercido 
nos limites definidos em Lei CompleDntar Pederal. 

VI - À lei determinará os casos de contrataç ão de servidores 
por tempo determinado, para 

'
atenderà nooeaaldade tempo= 

ria de excepcional interesso público; 
VII - À lei fixara os limites máximos de valores entre a maior' 

e menor remuneraço do servidores públicos municipais, 
. nos termos do artigo 37, inciso XI, da Constituiç ão Pede- 

VIII — A À remuneraço dos servidores do Poder legislativo no p0-
dera ser superior aos vencimentos pagos pelo Poder Execu-
tivo; 

II - vedada a vimouiaçao ou oquiperaço de vencimentos para 
• efeito de romuneraço do serviço público, ressalvados os 

casos de isonomia, constitucionalmente assegurada; 

1 - É  vedada a acumuiaçgo renumerada de caros públicos, exce 
te quando houver compatibilidade de horúrios: a)- de dois cargos do professor; b)- cio um cargo. de professor com outro de natureza tonica e 
oientfioa; 

e) - a de dote cargos privativos de sw8.±co. 

XI) - o ingresso em cargo eletivo ou de direço da adminio -bra-I 
ço pública municipal será precedida de declaração de -, 
bens, atualizada na forma da lei. 

- i'publicaço doe atos, programas, obras, oerviçoe e campa 
nhas dos 6rgios públicos  deverá ter caráter educativo, in 
formativo ou do orientação social, dela no podendo cons-
tar nomes, ofmboloo ou imagens que caracterizem promoção' 
pessoal de autoridade 'ou servidores públicos. 

2 - Os atos tio improbidade administrativa importando na per- 1  
da de função, indisponibilidade cioe bens e o reeearcimen'to 
ao ertfrio, na forma e gradaçdo previstas em lei. 

17 - Ão servidor' público municipal em eis 1-efeto de mandato e lo 
vivo aplican-as as seguintes dioposiçgeo: 

1 - Tratando--ce de mandato eletivo federal ou estadual, aercÇ' 
afastado do cargo, emprego ou funço; 

II - Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 
emprego ou 1unçdo, sendo-lhe facultado optar pela remune-
ração; 

III - Investido no mandato de vereador e havendo ocnametlhllitia- 

ou função, sem prejuízo da retauneraço do cargo ele 
tivo e, no havendo compatibilidade, oorc aplicada a nor, 
na do inciso anterior; 

IV - Em qualcuer coso que exija o afastamento para exercício 
do mandato oletivo,sou tempo do serviço aerá contado pa-

• 	 ra todos os efeitos legais, exceto para pzomoQo por mere 
cimento. • -. 	 - 	 - 

Art. 18 - Aplicam-se aos servidores pdblioos ido Municf pio, quanto a 
eeum direitos e devore., 09 princípios constantes na le-
gislação Federal.' • - : - - 

• § ttnioo - A aposentadoria doa eerv'idoree do 1*nioípio atendera, no 
• tine - couber,. ao disposto no arttgo 40 da Cônatituiçdo Pede 

a1 

CAPfTUIO VI 

DA INERVE!XO NO IIØNlfPIO 

Arte-  19 , _ O estado no intorrira ,  no Mrnicfpio, salvo quando: 

1 - Deixar do éer .págõ, bem meti" d, força caiar, dois anos' 
consecutivos, a &(vida fundada; 

II - Não fora* prestadas conta devidae, 'naioz'd* lei; 

XII - Pão houver sido aplicado o mínimo exigido da receita semi 

• • 	 - cipal na nutenção das obrigações gerOi6 da ensino de 
sua eo1usividade; . 	O  

17 O Poder Judicirio dor provimento a representação para as 
eegurar a obaerv'&icia de princípios indicados na Consti- ' 
tuição do Estado, ou para prov'r e execução de lei, de ar 

• 	 dom ou decisão judicial. 

Art. 20 - A. decretação de intervenção, quando for o caso, obedecerá  
ao disposto nos rtigos 17 e 18 da Constituição do Estado. 

TTVIO II 

DOS PODERES DO MUNICÍPIO 

CAPITULO i 

DO PODER tGISLkIVO MUNICIPAL 

Art. 21 - O Poder legislativo do Limicípio EÇ da Câmara Municipal, ' 

composta de 13 (TREZE) Vereadores com mandato de quatro a 
• nos, eleitos pelo sistema proporcional. 

§ 

 

6i00 11 . o mzznro de Veroedorou a que se refere este artigo 8& p0-
- 	

dera ser alterado no forma previste pela  Legislação Fede- 

ral. 

brte 22 - o Poder legislativo do Município fica assegurada autono-
mia funcional, administrativa e financeira. 

&rt. 23 - Cdmara Municipel reunim-458- anualmente, do 15 de feve-
reiro ,a 30 de junho e, de 15 de agosto a 15 de dezembro. 

§ 
 

12  A sessão legislativa não será interrompida ante a aprove-. 
• 	ção do projeto de lei orçamentária. 

-• No primeiro ano de uma legislatura, a Cãmara Municipal  

o 

unir-se- no dia primeiro de janeiro em sessão prepara-
torta para posse de seus 'membros e eleição da Nega Dize 
ora coa mandato de dois anos, proibida a recondução ao 

mesmo cargo na eleição subsequente. 

§ 	32 - Havendo convenid'ncia do ordem pública  o por deliberação c 
• maioria absoluta de seus membros, pbderú a Cdrnara Munici-

pal reunir-sé temporariamente em qualquer distrito do Ma-
nicípio. 

§ 	45 - A convocação extraorúiniria da Cmara lunidipel far-ee-A: 

1 - Pelo Prefeito Maaicipal ou a requerimento da maioria do 
seus membros, em caso de urgnsia ou interesse público r-e 
levante e, 

- 	 II - por seu Preeidente, em caso do passe do 'Prefeito limici-' 
pai a do Vice-Prefeito. 

§ 	55 - Nas eesaea extreomiinrias a Câmara Municipal somente po 
dera deliberar sobre a nat,e'ria para a qual foi convocada. 

cÀFrTuw II 

DA COITNCIA DA CA.?L&BA MtFflCIPAL 

Art. 24 - Compete i Câmara Municipal dispor sobre a nua organização 
polícia e provimento de cargos de seus servidores o, coa 
a sanção do Prefeito Municipal, quando couber, dispor ao 
bre todas as catJriae do compe tânela. do Munioípto, sapa ci 
simente : - 	 . 

- 1 - Sistema tributrio municipal; 
II - Plano Diretor do Município 

III - Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e 
• 	fungãóa públicaz  e a fixação dos respectivos vencimentos; 
IV - Criação, eeti'tituração e atribuiçãoa doa árgãos da adminie 

tração municipal, direitos, indiretos ou vinculados; 

7 - O patrimânio do Mumicínio; 

VI -os símbolos municipais e seus modos do ósos; 

VII - An-tõriaaçãee oú oonceae&!s do usas serviços. 

Àxt. 25 - Í de cornpetâmcia exclusiva da Câmara Municipal; 

1 - Sua instalação e funcionamento; 
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II - luborao de seu Rcriio T'-teno; 

III -. Posse de seus eibroz; 

IV -Eleição, conpoeio e at ~-iiui rs&es La T:eaa D'.'tDr1; 

V - O wlm  de Be35o5 ordi !1a3 nenaai a -3 r4 nó mínimo de' 
quatro e no suíxirio de oito; 

VI - Foiiaçao de 81d3 Cot3.ieoeB T?,ioas; 

VII - De1iberaçee 	 - 

VIII - Autorisar o Prefeito Municipal a as ausentar do )uiicípio, 
quMoa'auncia exceder de dez dias,  e conceder-lhe ,  L 

• 	ceça para interromper e exercício de suas ftmçães; 

- 

 

possa ao Prefeito Mu±icipel e ao v108-Prefeito 
da5 suas renuncias 

• 1- pbre jugüró Pefeito *iiopal, à Vioe-Pefeto 
- 00 Voreadõrea nos delitos de rosponsabilidadá e, Os secxe. 

t$oB Mânic~ tios orda da mesma natureza ooneza 
• 	coa aqueles, na forma que alei •eatabelec!r; 

XI. déti*uir do cargo, o PrefÕito )&1iicipele o Vice-Prefei-
to' apcSa condenação por orime cómum ou ao z'aeponsabitida-
de. 

XII - l'ocedsr a tonada de qontas do Prefeito Ylunicipai auazido 
es-ti não a apresentar no prazo da Lei 	- 

XIII- Ju]ar, anualmente ir os contas prestadas pelo Prefeito 1 
• 	uioipal;- 

XIV - Lpr.var oonv&nios celebradoa pelo Prefeito Municipal; 

. 

- 

 

Sustar atos norelativos do Prefeito I2n1Oipal quando exor-
bitarem do poder regulamentar ou doa limitos de delegação 
legislativa; 

XVI .- Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Exectt 
tivo; 	 - 

- Dispor sobre os limites e condiç ões para a concessão de 
garantia do Município em operação do crchtito; 

XVIII - Fixar a remuneração do Prefeito Municipal, do Vice-Prefe± 
.to e dos Vereadores. 

.rt. 26 - A Câmara Municipal poaerá convocar Secretários Municpaid 
para prestarem, pessoalmente, imroxinaçea sobre assunte 
previamente determinado, Importando crime de recabu 
dado a auoineia não Justificada. 7w  1 

- 	 .cE'!tTO III 

DO RIGIJi0 inrnno 

3ÇXOI 

NORMAS GERAIS 

ajt. 27 - Na -elaboração do seu Regimento Interno, a Ccicsara Mun.ioi-' 
pa]. observam' , dentre outros, os aegtiintee princípios: 

- Na constituição da Mesa Dire tora e das Comts&ea 1orí-" 
ces, ama urar-se--c, tanto quanto possível, a representa-
ção proporcional doo Partidos Poiíttoóa com representação 
na Casa; 

I Mão poderá ser realizada mais de unia sessão ordimíria por 
dia, fixando-se o número mínimo de quatro aessãee monmais 

III - Não será autorizada a publicação de pronunciamentos nua 
envolvam ofensas às Instituiçea Nacionais e ntnduaia; 
propaganda de guerra, nubversão da ordem jaíblica, da pre-
conceitos de raça, credo poiftico ou religioso, de classe 

social, ou que coxiigurem crimes contra a honra ou que .v 
a incitar a pratica de crimes de qiza].quer natureza; 

ri - Übrgtcâo de encaain]iar, por intexnJdio do Prefeito uii-
cipal, aornntc pedidos de informação nobre mat€ria logie-
lativa em t itação ou sobre fato sujeito à fiscalização 
da Cdm,ra V.unicipzle, 

V - Serc de dois anos o mandato doa menbron da !ean Diretora' 
da n  Câmara .iun±ci pai, proibida a reeleição par-- oo mesmos' 
car,-os y  iuediaamente. 

3ÇXO II - 

D3 COS3Z3 

t. 28 - As Conijasâce, em runão da untrIa de sua coupt6rzaia, de 
vera: 

- 
• 1 - Diacubir e vetor projeto de ei que diaponuar, nu forma 

do Regimento ibitorno, a coapetnoia do Pen&rio, salvo se 
bouvor, para docicão dectè, recurso de uz dimo dos mim 
bros da =ara Mun1ciai; 

- 	 - Realizar audincias p'íblloas coa entidades Ua sociedade 
- 	 civil; 

Re'cber j.etiç5es, reclanaç3ec, roproscntoçãe ou queixas' 
do qualquer poocom contra nta dzc autoridades ptíblioas; 

1 - elicitar o depoimento do çalquer autoridade municipal 
ou cidadão; 

de Ir;.e'rito, coa poderes do 
j.va. iao ;rprlc-z das autoridades judicrias; ali= 
dc oa;ron p iuo no Rzdincnto !nt,cr.10, ncro oriodam 
ci-:í..ntc 1uzriacr10 de uz terço doo riimoros da Cncru 

- 	 para uiairnço  de fato doteroinodo e por prazo 
• 

 

certo, xenCo suam ccael'.woa, sé for o caso, eneaninmdao 
no L.ntatrio Píblico, - para que iromeva a reoponaqbilic2a-• 	
de 01v11 OU naltoa infratores. 	 - - - 

Art.- 3O.- 3ØVO diapoeição -coas Utucional- em ooarbrrlO, as deliber 
çãeodn Camizra i.iniripal, cerão tomados pan maiOria  ela 

• • pies,. prvaWto amaion1a absoluta ap seus ue;brdq. - 

'Art., 31 - Durante o recoaco parlamentbr havo(=a Comissão rorO-' 
cetttsitiva da nata Lbnicipa),, eleita na tzliima é Ciosão. o 
dinazicI do poi'~odo agis2sttvo, soa air1bt4çãsa detiI4deO 
210 Regianto Xnternb e, cuJa composição ftproduziz&, 
td quanto poaívei, ?xupOrctG5*1dade da rpreentaço' 

1 	' - 4in 	••••• 	 •;, 
E' 

7 	 = 

'' i)A3 I!abNiDÂDRS 

ir' 3 - O Vereador invio1vtl. por suas opini.ãoa, palavrme e vo- 
-. t. 	 - - - 	 • 	 - 	: 	-• • 	 • 

diçododi1õiôaiinauu,açiàdalegis - 
•  

lata subsequetito, o T•acIor não pod.rã ser p'eso, sai- 
• 	vo em flagrante de crime i fianç*el,  hoz prooesado 04 

mia2mente sem licença da Cmura ?ebnioijal. 

2 - No caso de flagrante de ãriue tnatienç&vel, os autos • es 
• 	

• 	 rao remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Ctaara 
• Municipal para que, polo voto secreto da maioria de seus' 
• membros, resolva sobre - a prisão e - autorize ou não a fora  

- 	 çãodaculpa. 

35 - O Verôdor será eubzetido a julgamento perante o JUiZ de 
Direito daComarâa. 

• 4 - Aplicam-ao ao Vereador as demais regras das Conatituiçãaa 
• 	Federais ao Estado, não inscritas nes ta Lei Org&uioa, ao 

• bre sistema eleitoral, inamovibilidade, iaznidadei remen 
- 	 ração, perda de mandato, impedimento e incorporaÇao - às 

• 	Forças Armadas. 	- 	 • • - 

• 	 • 	
- 	 CAPÍT1IOIV 

DAS PROIBIÇON3 E DÁ PERDA DO 1dA1DÀRO - 

SRÇXOI 

- DISPOSIÇE3 ERAI3 	 - 

Art. 33 - O Vereador não poderi 	 - 

1 - Deedéa expedição do diploma: 

a) - FirMar ou manta *r contrato com pessoa jurídica de direito' 
• • piblico, autarquia, Omprosa pública, sociedade de 000no-' 

mia mista ou empresa oonossionãria de clÁusulas unitor-' 
moa. 	 • 	 - 

II - Dásde a posse! 

a) - Ser proprietrio, oontrolau, ou dirigir empresa que goze 
favor decorrente de contrato odm o Poder P&bltoo Munioi-' 

• 	pai; 

b) .. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das en-
tidades a que se refere o incisO 1, letra a; 

e) - Ser titular de maio de um oargo ou mandato pblioo eleti-
vo, ressalvadas as exceções cone tituoionaie. 

Art. 34 - Perderc o mandato o Vereador: 

• 1 - Que 1272~r qualuer das proibiçãea esabaieoidae nesta 
• 	lei Organica; 	 • 	 - 

TI .- Que o procedimento for declarado incompatível orna o deco-
ro parlamentar; 	- 	 - 

411 - Que deixar de comparecer, om cada sessão legislativa,, à 
• 	terça parte das ieuniãos ordinxias, salvo por licença ou 

• 	missão autorizada pela Cãmara znicipal, ou passar a real 
• dir fora do Município. 

IV - Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos canoa previsto.' 
na I4gislação Federal; 	 - 	 • - 

V - Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos; 	- 

• VI - Que sofrer condenação criminal em sentença tranei'tada em 
julgado. 

l - compatível com e' decoro prrlasmntar, além doe casos de 
fluidoa no ieginento Interno, o abusq das prerrogativas 
asseguradas ao Vereador ou percepção de vantagens indevi- 
das. 	 • 	 - 

2Q - Nos casos dos mnoteos 1 e II desta lei Or'gdaica,' a perda' 
do instrumento tae lhe constitui prova de mandato, aer 
decidida pela demora Munioipal por voto secreto, pela mà 
ria de dois terçoa do seus membros, mediante provocação 
da Musa Diretora ou de partido político representado na 
Câmara, naneguruda ampla defesa. 

3 - Moo cano doa Anojosa III, IV e V, a perda. aer declarada 
pela lesa Diretora, de ofício, mediante provocação de 
qualquer de seus membros ou de partido político com re-" 

- 

V - ipreclar ulano 	tnõ'-'- -'• --' 

	 1 	 -=' 
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45 - O processo e o julgamento do Vereador  sero aqueles dofi-

mi.dos na I.egislaço Federal eepecffica. 

SEXO II 

DÁS t~AS 

Art. 35 11E0 perderá o mandato o Vereador: 

T 4. luveetidâ no cargo de Ministro de Estado, Seoretrio da 
Batadoe Secretario Municipal, Governador de Tèr,ritorio, 

obefo de m2 sego diplomática tempor&ia, ou Interventor' OU 

Administrador Municipal. 

* II * Licenciado pela Câmara por motivo de deença, comproveda ' 

por perícia isd.ica, ou para tratar, Bem r012121  de • 

interesse particular, doada quaj neste as, q afaftWXfl- - 

tu no ultrapasse a cento à vinte dias por sessão.  1egial ' 
tivas - 

li,  O suplente será convocado no caso de vaga, licença para 

	

• 	tratamento de aaiíde, licença paro tratar de intereoçe paz 

	

• 	ticular, ambas por prazo superior a cento e -vinte dias, e 

	

- 	
nos canos do inoino 1 deste artigo. 	 - 

S 29 -. Ooorxido -vaia e. mio bavo'ndo suplente, fax-se- eleição* 
para preenche-la, se faltaram mais de quinze meses' pare 

o -tiuino do mandato. 

32 - Na bipteoe do inoiso 1, e Vereador poderá oVtar pela O-

maneraçio do mandato. 

CAflTtIO V 

	

. 	 DO POGSSO MEGXSTATTM 

SEÇÃO  

DÁS DIP03IÇG3S GETUIS 

Art. 36 - O processo legislativo compreende a elabOrQÇiO de: 

1 - Emendas i ei Ornica 

II -, Leia orrir.c. 

III - Isto delegadas; 

IV .- Decretos leZialat:ivos 

V - Reeo1uçoO. 

SEÇXO II 

DAS E?4TNDAS À rEI ORGÂNICA 

Art. 37 A lei orgânica podara ser emendada mediante proposta: 

1 - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 

II - do Prefeito. 	 . 

§ l - & lei 0rgnica no poderí ser emendada na vig&ioia de 1 
torvençio estadual. 

§ 2 - A proposta será discutida e votada em dois,turnoc, conm 
doxando-se hprovada quando obtiver, em ambos, tra quin-
tos doe votos dos membros da Câmara. 

- A emenda A lei Orgânica rserfip promulgada pela Mesa 1)lreto 
ra da C&aara Nuxiicipal. 

§ 45 - A mabJria constante da proposta de emenda rejeitada ou 
bavida.por prejudicada no poderá ser objeto de nova pro 
posta na mesma sessão legislativa, salvo se subscrita 
por 1u'ite de dois terços doa membros da Cmara. 

siçXO III 

	

DÁ INICIATIVA DAS lEIS 	 - 

Art. 38 - A iniciativa das leis oidinriaa cabe a qualquer membro' 
ou Comisno da Câmara Municipal. 

Art. 39 - São de iniciativa privativa do Prefeito runioipel as la.-
is que: 

1 - disponham sobre rnatrias oramentriaa; 

Ti - criem cargos, funções ou empregos sb11cos na adiSiniatra 
çio municipal; 	 - 

III -. fusa ou aumentem os vencimentos doe servidores pbliooe 
rio Município; 	 - 

TV - disponham sobre o regime jurídico doe servidores pbli-' 
coa do Município; 

7 - disponham sobre a organização administrativa e mat&ia 
trihrtta. 

Art. 40 - A iniciativa popular pode ser exercida pela apreaentaçio 
A C&mara de projeto de lei subscrito por, no mínimo, ciru 
co por cento do eleitorado do ManioípIo, o deverí ser a-
preciada em, no ruxino, noventa dias. 

5Ç3 IV 

DO AU2PT0 DA T)SP3A E X03 VT03 

Art. 41. - 1io nerr admitido aumento de despesa prevista: 

1 - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, reon1-
ycdo o aisposto no art. l6, parágrafo 32  e 49 da Consti 

II - 'nos projetos sobre a Organizao adrini-trativa da C 
ra Eunioipal. 	- 

r't. 42 - O Pve:eito poderá pedir urgxicia para apreciação do p 
jotos de sua iniciativa. 	- 	- 

Art. 43 - O projeto de lei af,rovado pela Cimara l±cipal será  
- 	vindo A snçió do Prefeito. Se este rtcnsiderar' a propc 

• - çio, no toda ou em parte, inconstitucional ou contríri 
• 	ao interesse p611oo, vet-la-.,átotaJ. - ou parcialmente 

przo de quinze dia's dteie, contadoS da data do recebi 

	

* 	
, manto, e, oontznicar, dentro de - ajiarante & oito heras, - - 	- 

 
15rsident5 da GÁmara os motivos do veto. 	- 

- . 	
- O vetb paroiai somente brangerí o textóo±ginál, do 

	

* • -• 	- 	tigo, de pagrafo, de inciso ou alínea. - -• - 	- 	* 

5 2 - Deoorido o uó a. aJ1n,sI d±íl,csile*nCio do Prefeito 
impottar oato 

S 3* - O veto ssr'd -eprSÕádo dettjóa. trita dias, a contar 
-- - - --seu eabinento, - a podedó Se? rejeitado por escr 

eor'eto P#20 voto da maioria absoluta doa Vereadsree. 
Se o veto t&r mantidõ, ser o projeto orrriado ao Prefel 

	

- - .- - - 
	te, pera * proInUgaço. - 	 - • 	- 

Esgotado, sem deliberaço, o prazo estabelecido no 32 

	

- 	o veto eerí posto na ordem do &isda asseio imediata, a 
brestadas as denaie proposições, at4 sua votação final. 

§6R- Se a lei -no for promulgada dentro de quarenta e oito b 
imopelo Prefeito, zioe casos dos pergilafos 35 o 45, 
Presidente da Câmara a promuJsrí e, se este aio o - fins: 

em igual prazo, o Vice-Presidente. 

Árt. 4-4 - Amate'ria constante do projeto de lei rejeitado somente 
poderá constituir objeto de nova proposição, na mesma - 
sesaio legislativa, mediante proposta da maioria absolu-
ta - doe membros da Câmara nioipal. 

- CAPITUW VI 

DA PISCÁT.IZÁÇIO FINANC1IRA i ORçAS!TLRIA 

SEÇXOI 

DO C~12 RXTENriO E DA PEE3PÁÇX0 M. CONTAS - 

Art. 45 - A fisoalizaçio financeira e orçaznont&ia do Município se 
ra oxercid& mediante oontrole externo da Cmara Manici-.' 
pai e pelo sistema de controla interno .do executivo na 

- forma estabeleoida na Constituiço Federal. 

§ 112 O controle externo se exercerá com o atzíiio do drgio do 
Contas competente * que emitirá parecer prvio e circuns-
tanciado, no prazo de sessenta dias sobre as coç -tae doo 

- Poderes legislativo e Executivo, enviadas conjuntamente ,  
at 31 de março do exercício seguinte. 

2 2  - Não sendo as contas enviadas no prazo da lei, o drgio de 
Contas competente comunicara o fato & Câmara Municipal 

	

- 	para as provid,Çnoiao ana entender necess,frjae. 

§ 3* - Verificada a hip6tese do parágrafo anterior, o (irgio ris 
Contas competente ou a Câmara poderá requerer ao Miniete 
rio Ptbl1oo a instauração da ação penal cabível contra o 
Prefeito, por crias de responsabilidade. - 

§ 42 . 	 relativas a subveuçiee, financiamentos, enLpríe 
tinos e auxílios recebidos do Estado, ou por seu interrn' 
rijo, seio prestadas na forma que a lei estabelecer. 

§ 52 - Na hipóteeo do pargraf o anterior, as contas deverio ser 
remetidas ao Jrgão de controle externo do Estado at o 
dia 31 do janeiro do exercício seguinte, de modo que ha-
ja tempo para ser atendido o prazo previsto no 5 191 des-
te artigo. - - 

§ 62 - Se o irgio estadual de que trata o parigraf o anterior' " 
mio devolver ate" ao contas a ele remetidas, o Prefel 
to as e12caminhará encaminhará a Câmara, que tomará as pro-v1daoias 

* 	legais cabíveis. 

Art. 46 - Decorrido o prazo de sessenta dias, de que trata o § 
- do artigo antecedente, sem que a C-mara haja decidido a 

	

- 	respeito, considerar-se- o mesmo prorrogado, mio poden- 
do ultrapassar o ditimo ms do exercício financeiro. 

	

StqXO II . 	 - 

DO .IPIA!INNTO DAS CONTAS E DAS AUDITORIAS 

Art. 47 - O julgamento das contas municipais dar-se- ao prazo *ie' 
noventa dias .Úteis apia o rececimento do parecer pre'v-io' 
emitido pelo drgio da Contas competente, estando e 
ra de recesso, at4 o sexasima dia do período legielati 
YO seguinte. 	 - 	 - 

§ lQ - Decorrido o prazo deste artigo nem deliberaçio, as cozi-' 
tas serio consideradas aprovadas ou rejeitadas, moa ter-
mos de conclusio do parecer do 6gio de Contas competente. 

- § 22 Ocorrida a hiteoe do dispos-tonó art. 46, o prazo de wn 
trata este artigo corwçar-9 a correr na data em que a Ca-
mara !un1cipa1 tomar conhecimento, inclusiva por inicia-
tiva do Poder Executivo, do decurso do razo previeto no 

-1 
1 

••1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3 - As contas estarão a d.isposiÇO doa interessados na sede' 
do Ccrzara, durante sessenta dias antes do seu lsnto 

z-t. 48 - No exercício de 3uns atibu49es, na forma do dispozrto 
no art. 71 da Constituição Federal, ao ruo couber, e de 
outras conferidas por lei, o drgão de Contas competente' 

• poderá representar ao Poder Executivo 1111nioipal, Câma- 
ra de Vereadores, ao Ministrio P.blico ou ao Poder JUdI 

• cirio, sobre jrrsu1eridadO8 ou: abusos por ele veriftca 
doa.' 

Art. 49 - O ôrgo de Contas competente, mediante provocaÇO do Pra 
fito, da C.mara ?!unicipalp de auditorias finceir8ø e 

Órenënt.rias ou cio Mini~rio Piblioo, verificada a ile-! 
galidade de 'ualqusr desposa, incluiv ao decorrefrbes d. - 
contrito, devora: .. 

- assinar prazo paro quo o cSrgo da Ramínistraço 1*b11ea a-
dote os provid&icias necessárias ao exato cucnpriinnto da 

óiicitar, ae no atendido, & Cmara Municipal, susto! 
a éxecuço do ato. impugnado, ou que determine outras ,  uedi-
daa necessrins ao resguardo doa objtivoe legais. 

ifriioo - À Cz1ara L!ua.icipal delibera=_` sobre a solicitação de que 
trta o inciso II deste artigo no prazo de trinta dias, 
findo o qual, sem pronunciamento do Poder legislativo, as-
rú considerado insubsiotento a impugnação. 

$rt. 50 - O Podar Executivo Municipal. —ntoxÁ sistema de oodtrole i 
terno a fim de: 

criar condiç&ea indispensáveis para assegurar efici&noia 
ao controle externo e regularidade à realizaço. da receita 
e da despesa; 

II - acompanhar a execução de programas de trabalho e a do orç 

II - avaliar os resultados alcançados pelos administradores e 
verificar a execuço doa contratos. 

Lrt. 51 - Pres tará contas qualquer pessoa fsioa, jurídica ou entid 
de pb1ioa que utilizo, arrecade, guarde, gez'eaoie ou adiai 
aia tré dinboiros, bons e valores públicos ou pelos quais o 
Mwiicpio responda, ou ue, em nome doato, aooimn obriga-' 
ç6os de natureza pecuniaria. 

cAP:fTuio VII 

DO PODEREMJTIVO MUNICIAL 

SEÇÃO  

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

Art. 52 - O Prefeito exerce a chefia do Poder Executivo do L»tio{pi o 
auxiliado pelos secretaries municipais. 

(rt. 53 - O Prefeito e o Vice Prefeito serão empossados em oessao ao 
Iene da Câmara 1ãaúcipal, no dia 10 de janeiro do ano sub-  
sequente ao da eleição. 

in!co - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse do Pra 
feito e do Vice-Prefeito, salvo motivo as força  maiores-' 

.

sim declarado pela C,nara Municipal, não tiverem assumido ,  
os seus cargos, estes sorgo declarados vagos. 

A.rt. 54 - Substituirá o Prefeito no cano de impedimento e suceder-" 
no de vaga, ó Vice-Prefeito. 

inico - 	caso de impciiztento do Prefeitõ e do oe-Prefeito ou 
vaodnoie dos respectivos cargos, assuzd.rc o Presidente da 

EEÇXO II' 

• 	DÁ COZZW1LO PICF2ITO 
rt. 55 - Compete ao Prefeito: 

1 - exercer a direção superior da adminiatraçdo municipal; 

II - iniciar o processo legisl a-tive moa casos previstos nesta'' 
1sf e nas Coaotitujoen Federal e Estadunl; 

III - sanolonar, p'orculíjur e fazer publicar as leis, o---pedir de-
cretos e regulamentos para a sua fiel e:ecuço; 

IV - dispor sobre a estrut-araç9ol atribuiçeu e funcionamento $ 
dos crgos da adniniatruço municipal; 

V - vetar projetos de lei; 

• VI - florear, suspender, oonetar, admitir, demitir, rescindir'' 
contratos, libenciar, conceder fz-ies e aposentar, na for_ 
Mn da lei, os oorvidore do Município; 

VII - celebrar convénios, acordos, contratos e outros ajustes do 
interesso do Liun.icÍpio; 

- enviar i Cmara unicipal a proposta do orçamento, permiti 
das uzodificaçes ao projeto originrio, enquanto riEo esti-
ver eoncluda a votaçoda porte que deve ser alterada; 

II - prestar contas da aplicação das dotaç5cs entregneo polca 
governos Federale Estadual no uticípio, na forma da lei; 

- apresentar C&iara Luni cipal, no primeiro trimestre do ca 
da ano, as contas relativas no e:nreício imediatamente an- 

XI - promover a srrecadaço das rendas nnrnicipaie; 	- 

XII - dar publicidadc nos itos da admin.iu -traçdo e aos balanços 
financefros; 

XIII - representar O 1irnic3pio em Juízo o fora dele; 

XIV - representar à 2nara Municipal contra leis, posturas e a- 
tos que pareçam inconvenientes ou inconstitucionais; 

XV - declarar, mediante daore.to, a utilidade publica de bens do 
• 	 doiíuio particular; para efeito do desapropriação por i 

• cessidade ptbiióa ou inteDeeae social, má forma e nos na-' 

	

• aos previstos dia Tu •?ederai; 	. 	-. 	• 

prover ou extingu.tf, na forma da 3ii, os dergos ,$empregoa'• 
• 	e !mçes da .adainist2aço pttbi.ioa municipal, salvo. oa'. da 

Cinara ?nicinal cio Vereadores 

XVII - renter xenaogàa A Câmara Lioipai por .oaaiao da nber -tu,. 
ra da cessão legislativa, expondo a oituaçdo doJ!uxdcípio' 

• é sólici-tando as providnciss'que julgar neooaarLaa: 

• -. ±V1II - nomear e exonerar os Secre 4riàa Umicipais 
e 

S-£ Q10 III . 	-. •• -, .•. 

DA RELiTtDRÁÇXDE S1JBÍD!OS 	• 

Art. 56- Á recsuneraço do Pxeeitodinicipa1 e'do Vice-Prefeito,' 
ceru fixada pela Câmara ?!unicipal atí o termino da legia 

para vigorar na seguinte, nos termos eis que etabc 
lecer os princ:Cpioe da Conatitufçdo Federal. 

único - Os ex-Prefeitos do ?iunicípio do Presidente Dutra, Estado 
do laraaho, faro jus a título de representação, do um 
aubuíd.io mensal e vitalício, na base de 20% (vinte) por 
cento dos vencimentos integrais do Prefeito Idinicipal,vi 

4 	 gente à Sposa do pagamento, concedias mediante requeri-' 
manto, desde que os mesmoe no eete.jam percebendo outro' - 

• 	rendimento seja a que -título for. 

3EÇOTV 

• 	DA PERDA DO UMATO E DA. RESPON8ÂBIIDADS DO PBEPXTO 
MIJrICIPAI, 

Art. 57 - Perderá o mandato o Prefeito Municipal que assumir outro 
• cargo ou !unço na adminiatraçao pública, ressalvada a 

posse era virtude de concurso publico, obedecido o diopo3 
to no artigo 38, incisoe 1, IV o V, da Constituição Pede 
rei- 

1Q - Nos crimes comuns o Prefeito Idanioipal será julgado polo 
Tribunal de Justiça do Estado de sua coiapotncia; 

2 - os crimes de responsabilidade e as infrsçea político aci  
minis trativas do Prefeito Lmicipal, os casos da pe ria 
do mandato e a apuração de responsabilidade são os pr 
vistos na legislação federal pertinente. 

• 	SEÇXO V 

DOC SECRETÁRIOS MtflIÔIPAIS 

Art. 58 - Compete aos Secretários Municipais, além de outras atrt- 
buiç6oa que as leis municipais estabelecerem: 

1 - exercer a orisntaç&o, coordenação e supervisão doa ar-'' 
gos e entidades da administração municipal na urea de 
sua competência; 

II - expedir inntruç8es para a execução das leis, decretos e 
regulamentos; 

III - apresentar ao Prefeito relatírio anual dos serviços roa-
limados na Secretaria; 

IV - praticar os atos pertinentes às atrIbuiçes que Lhes fo-
rem outorgados ou delegados pelo Prefeito. 

3EÇOVI 	 - 

• 	• 	. 	 DAS LICITAO25 
Art. 59 - As licitsç&ua para compras, obras e serviços proceder-se 

coa observância da legislação federal- 

Art. 60 - Deverão ser observados nas 1icitaçes os prazos fixados' 
rua Iegialaçao pertinente. 

§ nioo - Os prazos previstos cm Iegislaço sobre lioitnçea con-
-ter-as-ao da primeira publicação do edital, excluindo-se 
o diado começo e incluindo-es o de vencimento. Se o Ven 
olsuento 000rrer em-sábado, domingo, feriado ou fecultati 
vo, fica tranefrido para o primeiro dia frii. 

Art. 61 .. Entre  as  modalidades de licitação porá alienação, inclu-
sive de bens inveie, inclui-se o leilão, que poderá ser 
utilizado independentemente do valor, observando-se o 
prazo mínimo de publicidade de quinze dias. 

Art. 62 - Ressalvado o disposto no artigo anterior, a aiiensçao de 
bens irxveis ilependerá de iit5Ça. 

§ tnico - Aplicam-se às a1ienaçaS de bens imívcis os limites esta 
belecidos para compras e serviços- 

Art. 63 - dispensável a licitação nos casos de doação e permuta' 
ou transações de bens m6veie ou im6veis, bem somo a alie 
naao do aces, sue serão vendidas em bolsa. 
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ti 

• 	§ 40 - O projeto de lei orçaa%em-t&.ta será submetido & Com.ieaao' 
de Orçamento e Finanças para emitir parecer, ocasião em 
que podaro Ser oferecidos etiendas, na forma do disposto 
o krt. 166, da Constituição Federal. - 

i Art. 66 - A lei de orçamento anual no conterá normas a]heïa5 & pre-
- 	 viao da receita e a fixaço da despesa. 

- 	§ 12 - fluo se incluem na proibição: 

1 - a autorização para abertura de creditou suplementares 	e 
operaçea de ordito por en-teoipaço de receita; 

II - se dispoeiçea sobre a aplicação do saldo que houver. 

§ 2 2  - São vedadas: 

1 - a tranapoeiço, sem previa autorizaçao legal, de recursos' 
1 	 de una dotação orçaneutaria para outra; 

$ 	II - a abertura de crédito ilimitado; 

III- - a abertura de orJdito especial ou suplementar, sem pr6via' 
1 autorização legislativa e sem a indicação doe recursos cor 

roepondenteo; 

TV - a realização, por qualquer doe Poderes, de despesas que e 
1 	cedam os crit&ioa orçamentrdaa ou adicionais; 

A previsio da receita aranger todas as rendas e supri-' 
montos de fundos, inclusive o produto do operação de 03 

dito. 

§ 4Q - A abertura do cxdito extraordizurio o& será pernitido 
J 

	

	por naoessidade urgente ou imprevista, -  em caso de guerra, 
subvsrso interna ou oalsmilade pdblioa. 

.z-t. 67.. O orçamento anual do I*znicípio 'devera prever a aplicação" 
de pelo menos vinte e cinco paz' cento da receita txibut$-' 
ria municipal em despesas com o ensino elementar bsico e 
quinze por cento em açea básicas de saude. 

§ 1 - Sempre que a arreeadaço da receita tributaria do Iunioí-' 
- 	 pio se oomoz'tqr do modo a superar a pretteáo, o excesso 

tambdm cera obrigatoriamente aplicado, no mesmo exercício, 
1 	nas despesas de que trata cate artigo, na mesma proporço. 

1 	 TTuIoI1r. 

I
DO SISTEMA TR1Bu]!tIO MUNICIPAL 

a&flTu].o i 

1 	 DOS IOSTOS DO MUNIC:fPIO 

Âx-t. 68 - Compete ao ldunicípio, nos ternos da Coaatituiço Federal: 

1 1 -. Instituir imposto sobre: 

• 	a) - propriedade xedial e territcirial urbana; 

b) - tranumioeo Lnte'-vivoo a qualquer titulo pior ato oneroso' 
de benp 1m6'reie, por natureza ou aceeso fíeica, e de ai 
reitos reais sobre infreis, exceto os de grantiaa, bem °2. 
ao ceasio de &ireitoe & sua aquisição; 

1 	- vendes a varejo de combustCveia líquidos e gasosos at 
tz'm por cento, exceto o c1eo diesel; 

ii) - eerviço2 de qualquer natureza, definidos em lei comple-' 

Art. 70 -. C imposto -intcr-vivoa r_So.írcidirg a trameniasio de bsu 
ou diroitoa incorporados ao-p ris&io da p000a Jurídí-
,oz, em realizaçio de capital, nen sobro a tir=smícuSo de 

- bons p  direitos decorrentes do uoo, incor-poraço, c1 
eao ou oxtinçffo do poaooa jurídica, salvo se a auio pie 

• 	ponderante cio adquirente for a compra e venda de tais - 
bu.e direitos, e loqaçao de benó izacveis ou o arrenda- 

• 	- aer±o neroantil • 	- . - - - - r  - • - 	- 	: - 

OAPTLC Ii 

DAS TAZd MU?ICIPAIS 

'ArS. 71 'o exercício 4e sua 86updt&nè tpibt*tírl,à o i.nioípio 
poder( instituft'a 	 - 

1 - taras, arrecdaç&à em rego do ezercíeio 'o .lat' ao 
der de polícia ou pela uti1tzaço te - iva r Totancial 
CIO aerigw piíblidos espdOífico e Ltvioí-ve 1, fres - adoa 
ao contribuinte ou postos a ent diopbiiÕ; 

- cot-tribuiço do molborda, az'roov1odo los proprlot&ios de 
imugveie valo$zadoo por bras peblicas, que tira como ] 

• -- 	--' • mito +tal ;- Mapesei resiiada e--bano limite individual' 
- o aoz'soinO dá -ialor - que da obra reQul-ter para oada2m-

• 	• - 
	vá].~oficiado. •.. 	- -. 	- 

- - 	- 	
- - CÁPUIO III 	- 	•• - 

DÁ R!PÃit?IÇXo DAS RECEITAS TR=11á0 - 	• 

• Art. 72 - Pertencem ao Município, nos ternos do artigo. 130 da ComO 
tituiçio Bstaduals 

1 - o produto de arxnoadaço do imposto da Unio sobre renda 
- e proventôe da qualquer natureza, Incidente ita fonte ao 

- bre rendimentos pagoa, a qualquer título, por -elo, suas 
autarquias e pelas fOndnçoø que . instituir ou mantiver; 

• 	II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
• da Wigo sobre a propriedade territorial, relativamente' 

a iis6veis situados em eeu- territrio; • 	-- 

III - cinquenta .por cento, uo produto da errecaclaçio do imposto 
estadual eobe a propriedade de veículos automotores - li -  
oenciados em seu territrio; 

1V - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do ia 
• 	posto estadual sobre as operaçes relativas & circulação 

-de mercadoriaO e sobre a proetaçio de serviços de trens- 
porte interoátadual e intexsnwioipel e da aomLuictncio; 

- - V - a parcela do Fundo de Participaçio doe l.tunioípioe previ$ 
te no art. 159, 1, k, da Conntituiçao lderal; 

- VI - se-tenta por cento daarrecadaçio, conforme a origem do - 
imposto a que -se refere. o art. 153,, ' § 52 da Constitui-' 
çio Federal, incidente sobre oito, quando definido -em 
-lei com ativo -financeiro ou instrumento cambial; - 

VII - vinte e cinco por cento dos recursos recebidos 'elo ei 
- tado, nos termos do art.159, § 32 da Constituiçao Pede-' 
- ral. - 

§ .iLico - As parcelas de rooeitea pertencentes ao Município macio 
nados no inciso XV acro creditadas conforme os beguin-' 
toe critrios: - 

1 - trs quartos, no mínimo, na proporço do v1or adicional' 
nas opez'aç&es relativas & circu1aço de mercadorias eu= 
preetaçes de serviços realizados em seu territrdo; 

- II - atd um-quarto, de acordo coa o que dispuser a lei cotada  
aI. 

Art. 73 - O Município clivu].gard, atí o último dia do mia subsequen 
• -te ao da arrecadaço, os montantes de cada um dos tribu-

tos arreeadadoa, bem -como os recursos recolhidos, dando' 
ci'mois desses dados & Câmara Municipal. 

Art. 74 - vedada a retenção ouqua].quer,restriçio & entrega e ao 
emprego doe recursos atribuidos ao Município, neles com-
preendidos adicionais e acz'søiaoe relativos a Impostos. 

Art. 75 - Sob pena de responsabilidade de quem dor causa ao retar-
damento, o Município devera receber, ato décimo dia sub 
eequea-te ao da quinzena vencida, as parcelas do imposto' 
de circulação de mercadorias (1CM) e de outros tributos' 

• 	- 	a que tem direito. 	- 

§ dnioo - Ao Prefeito compete promover as medidas judiciais ou ex-
trajudiolamn cabíveis em cano do d.seoumprt'nanto do dia- ,  

• 	- posto nas . 	- 

TÍTUlO V 

• 	 • DA OiE 3CO!tdZCA E SOILL 

11 	 . 

TfTUWII 	 - 

•DO ORÇA1NTO, ?ICÀLIZAÇXO 3 CO!VTROI 

CÂPITt1I 1HICO 

• 	DIsposIçaE3 GEEAI3 	 - 

Art. 54 .- O Or~nte anual dO gunicCpio . atendera &s diopoc3.ç&ee 
-. contidas nas ConRtitu.196e8 Federal e Zetad.ual; àS 

gemia de direito financeiro, e. traduzirá 09 programas 
da trflbslho é a político oôntaioo-financejrá do governo 

nicipa]., dela oonatawlo os- reour8oe de .qualier ntux: 
sa ou propedGnoia vinouiaàa & Que exeoltçao 

Art. 65 O projeto de le orça7*ent&i'iaeei n4iado pelo Prefeito. 
áté o dia l de outtbro de cada nO a O&mara 1.tuiioipal 

10 - Se no receber. o projeto no ,prazo fixado neste artigo, à 
Cmara *zicipal. oonetderera cbrno pTorrodada a 141 40 or 
IIalaentO vigente 

2é 	P±efeitopoder enviar Menoa~ & Cmzua propondo a 
diZicao do projeto da lei orçainentria, enquanto não. 
éetiver concluída a votaço dá parte odja a1teraço & p•. 
poeta.  

32- No será objeto de deliberação emenda de quo decorra éu-
'manto de despesa globo.l ou de drgão, de projeto e prOgr 
Pa ou as que vierem a modificar seu montante, a natureza 
do aerviço. . . 
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1 	ContinuaciO 

Art. 76 - O Mw3icpio, observados os preceitos constantes tia Co*s-
tituiço Federal e da Constituição Estadual, atuara noc 
limites da sua oonpe -tnoia no sentido de realização e do 
d.eserrvõlvittonto econtmico e tia justiça soeini, com a fi-
nalidade. de aeue,u.rar a elevação tios nCiroie de vida e o 
bem-estar de sua pópu.]açio. 

§ 12 - b planejasmato, auø objetivos, diretrizes e prioridatica 
cio ~rativoe para a adninietrsçao mwoipal. indios-
tivoa pera o setor PZdvado. 

2 - 0 MuniotxLo adotará programas eepeoioio destinados & srr&- - 
dtaçio das causas dá pobreza, doa fatores de xaerginsltza_ 

e das tiieorininaçea, ooa vistas eztanoipaçao aoei*l'. 
dos carentes de øua ooiunidade. 

32 O bindo410  P=MOVerd o incentivo ao turismo como ativid- 
• dé eooii6mica, reoonheoendo-o óoao teima de plolnoço social - 

e 

§4 9 - À 3ei d.iaoip1inax a atiiaçaó do Poder P41b1ico mum.tõiial • 
• os: sentoa envolvidos no setor, com vistas só Ôtíz1o.' 

E produçio arteanal -típica Ô Município. 

5Q - O Muniõfpio &ispeusard à pequena e mioroeinreaa tratamento 
ju'í&ioo diferenoiad9 1  visando a inceadiv-1a9 pela sinpl 
fidaçio de suas õbrigaçea tributtriaa • atiziiniatrtivas, 

§ 62  - O Município fevoreocrá a organizaria tios trabalhadores x 
raia em cooperativas,, com vistas a sua promoção eoondcxteo- 
sociaL 

sÇiOI  

• 	DA POIICA tIBBAIIA 2 RTIRA]1 	 - 

Art. 77 - À política urbana e rural atenderá ao pleno desenvolvimen-
todas funç8ea sociais e & garantia do bem-ea1ar,&a oomuni 
dada tio Munioíplo. 

Art. 78 - O 1ano diretor do Município disporá: 

1 - sobre o peroele.maato do solo, seu uso e ocupeçio, as coma-
truçies, se editioaçies e suas alturas, a protegia ao seio 
aabidnte, o licenciamento e a fisoalizaçio, bem assim co-
bre os parâmetros nrbaníetiooe bøicos; 

II - a oriaçio 40 reaa de especial ftter'es80 urbanístico, eoot 
ai, ambiental, turíetico e de utilizaçio pdblioa. 

Utt. 79 - O Poder Pb1ico Municipal, com a finalidade de aasdgurur 
es funções sociais da cidade e da propriedade, adequado 
proveitamento do solo urbano mio ediL ioado ou mio u.ttliza-
do, adotar as seguintes medidas, na forma da lei 

1 - aroelaaente ou edificaçies oompiisrioe; 

II - imposto prgresaivo no tempo; 

III - aeseproprdçie. 

	

- ia terTas )L*bitcaa  urbe 	no utilizadas ou sulmtilizadaa 
seria prióritarisaente destinadn ao assentamento humano 
da popuçEes de baixa renda. 

Art. 80 - O *tniípio, nos limites de sua oostpetncia, e mediante 
acordos eu oonvnioe, promovera a axeouçio de pio-

- 	gratia de oone -truço de moradias popolares &s 	popula- 
1 	 SEÇIOn 

-.* zUI1T10A iÍcoi& 

- .4rt. 81 - 1 política agrícola do Município cerá Orientada no senti 
do de fixação do homem na zona rural, posatbilitatdo o 
Poder Pblioo a melhoria do sua qualidade de vida, obse Z  

• 	 vedas se normas da Conetituiç&ee Pedaral e gatadual. 

82 - Salvo os assoe de interesse i*blico, as terras ptblicee' 
do Lmic{pio sono utilizadas para: 

1 - áreas de reserva ecológica e proteção ao adio ambiente; 

II - assentamentos rurais e loteamentos rurais e urbanas; 

III - projetos que visem ao desenvolvimento do iunioípio, reg 
peitado o seio embinete e o plano diretor. 

SEÇXO III 

DA SÀt1 

- rt. 83 - A saído* direito de todos e dever do Nunioípio, Ir asse-' 
gureda mediante políticas sociais, eoon6micas e ámbien-' 
tais que visem & eiitrinaçio do naco de doenças e outros 
agravos e o acesso Igualitário &e açies e serviços para' 
Sua promoção, proteção e recuperação. 

'nt. 84 - Cabo ao Liunicípio, como integrante do Sistema Tico do 
Saude (SUS). a 5r-""a- 	 -  

irt. 05 - O nieípio, noz limites de sua cotpot&oiÚ, poai.ibilitc 
.z comunidades rurais assistência mdico-odontolgics 

utilizando-ao de unidades móveis de atendimento. 

Ant. 66 - Os crgaos piblicos do Município que tokiluuz por objeto a 
sauí?le pblioa eldborarfio programas mensais e anuais de a 

	

• 	tendiniento &s posiln9&ee carentes, na fomg que a lei ea 
• 	 tabolocer,  

• 	 BçAoXv 	• 	 . 

	

DA ZDUOAÇIO 	 - 

• Ar, .87 - - À educação; tiireito de todos e deverdoiinicípiO, pres 
vila e incentivada com OL  aoietioraçao da família, visa ao 

	

• . ••• 	• deee1vimento .ite 	da peises :2fapsro perd. e 

	

- 	• . 	xeroíeió da à Iam~ esu*.: gualiÇioaçe, pera o traba- 
• lho.  

• £t 88- À gratuidade o 1isinb dblio municipal indui"à a4_ 

	

• • 	dadd do material esc,olar 4e da alinsntaçao do educando, 
quando na escola, proibida e cobrança de quaiqer taxa, a 
quà]4ufir título, na rede RbLica municipal. - 

• § dnioo ,. O Poder liblioo Mumíbipal &eetinarí nas suas dotaçies cm 
çasent&Laa, & rede de enüino, subvençio ao éetabelaoi-' 

r sento eeoolet denominado Cantro Educacional Cenecistà 6 
Xn4ependnois de Presidente Dutra (oral), perteheente a 
Campanha Nacional de Escolas tia Comunidade (MO? oono 
derlida de utilidade plbLioa aia ledo o país, por se tia-' 
ter de, atividade de natureza escolar e de caráter sem 
vínculo idozativo, representando sua oontri),uiçio como 
grande edonomia para o ensino pblioo. • - 

Ai't. 89 - Nio ser concedida licença para a conotruçio de conjun-
tos residenciais óu ino -bolagio tio projetos do mídio • ou 
grande porte cem que esteja incluída a.odifioaçio de e 
cola com capacidade para atentiino*to & população escolar 

	

- 	alí residente. 

Art. 90 - As políticas educacionais do Município atenderão-&o nor 
• 	mas da Constituição Pederal, rstatival:s .das laia dieci-' 

plinadorad da mAtéria. 	• 

Art. 91 O Linioípio aplicará, anualmente. 25 (tinto e oinoo),no 
mínimo, de sua receita do . impoatos, indlusive a proveni-
ente de tranaferdïictas, na manutenção e desenvolvimento' 
tio ensino, na forma da Constituição Pederal. 

SEÇIO v 

DA CVIti'tRL 

ftat. 92 - O ?tbznioípo asco~ o acesso a toda8 as fontes da oul 
• tara, apoiando e incentivando as divereas manifeataç&eo' 

da natur5za cultural. 

Art. 93 - O patrimdnio cultural do Município € onstitaido dos bens 
• materiais e imateriais portadores de retennoia & identi 

dado, & açio e & nemifria doq diferentes grupos que - se 
destacam na defesa dos valores nacionais, estaduais e zq 
nicipais, entre os quais: 

1 - as obras, objetos, documentos, monumentos e outras masi-
feataçies artís -tioo-oixltural; 	- 

II - os conjuntos urbanos e sítios de valor bistrLoo, pelas-
gíatico, artístico, arcLueolgico, paleontolgioo, eoo1-
gioo e científico; 

III - as formas de expreasio; 

- os modos de criar, fazer e viver; 

V - as oriaçies científicas, teozolgioaa e artíeticas. - 

Arte 94 - O Poder Pblieo Municipal e todo oidadüo aio responaveie 
pela pro -teço ao patrimínio cultural do Município, atra-' 
vis cIa sua conservação e manutenção oistemtioa, e por 
MIO de inentrioe e,  -'registros, vigilínoia, tomba=mtoe 1 ' 
desapx'opraçiô e de outras formas de acautelamento e pro 
aervaçio, com vistas a assegurar, para a• cwmmidade,o seu 
uso social. 

§ 12 - Os danos e ameaças ao petrimdnio cultural do t&mlof pio se 

	

• 	rio punidos na forma da lei. 

§ 20 - A lei díepor& sobre a fixaç&o dais datas comemorativos do 
Uunioíplo. 	. 	 - 

§ 30 - O Município, no prazo mio superior a doze meses da promul 
gaçio desta Lei Orginica, fará ,  o Inventário doe bens que 
constituem seu acervo cultural, visando A adoção de medi- 

- .. tias necessárias & sua proteçio e oonaervaçio. 

SEÇIovI 

DO MEIO UBIENT.r 

Art. 95 - Todos tira direito ao isolo ambiente ecologicamente eaud-' 
'oul e equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial & 
qualidade tia vida, impondo-se a todos, e em espacial ao 

. --I------ --. 	 - 
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continuação 

ltfliOO - O WuniC4.O, na fora do disposto no art. 23, XIX, VI e 
VII da Conntituiço Federal, no permitir: 

1 - e devastaçe da flora nas nascentes o margens doe riacho; 
rios, e ao redor dos lagoe e 1a9000 49. seu territ6r10; 

• II - a deyastaçio da fauna, 'vsdadaA ao praticas que autan 08 

animais-_ 	& crueldade; 

III - a iMpUataçao da projetos ou qualquer 'outro seio de oou, 
çio ~locais de pouso e raproduçaa de espÕiee migret-

e.e e nativas 

1V - a desbuiço de peisagens notveieb 

1 a oaupaçio de reet defiidae éOÃO de »ote9io ao seio a 
bienW 

plioa-áe ao aniofpio* no q. cpuOz' 	 ooeton-' 
"tea das arte. 241a 250daOoaetituiçaodOZetada. 	." 

tJr.oTx 
Di OEGA1IIZLÇ1O B1ITORIÁI. DO ÍUNXOfrIO - 

DISP0SIÇ6ES E9 

97 - O ~oípio WÇ &t'vi&tdo eu distrito, 

Arte 98 -:1  sede da Ltniofpio dar-IMÃ o moa e toda e categoria' 
de oidado; o distrito deaiparwooÁ pelo moa da respeo-
tiva sede, que ter e oategotia 4• 'vila. 

Ari. 99 - À trnaferdhoia definitiva da eds do *mioCpio dependa- 
de lei astedusi, apis eoaeulta.$sbisoit&ia, feita 

edisnte representaçio favor&võl ao Prefeito edeoreto * 
legislativo iprodo pela seioria absoluta dos asros da 
Cara *g*ioipal.' 

5 4nioo - £ iranaferCnoia da sede do MAIOíPIO josenti geri feita 
se o zesuitado do plebiscito 31*' tiver sido fevàr&vsl 
lo 'voto da maioria dos eleitores que .00*pazsoare* ao 
uma e  eu uanifssta~ e que se tenham apresentado pele T  
anos oinqnonta por cento dos el.i*ox.e inscrito.. 

Art. -  i alterago do nome do Mtzniopio ou di diatrio Ser 
toada atlante xeprslen$sçio tavorvo1 do Prefeito a 
ereto legislativo aprovado psiu maioria absoluta doe a. 
bre. da Cnara 7mictpel, rsspettado quanto ao p1sbiso 
te,, o disposto no pegraf ro dnioo do art. 99. 

Art.101 - Oburvar4s6-, quanto ao deaaabesento, extingo ou fa 
sZo do *iniofpio, o disposto no arb. 18; 5 49 9  da 0~4 .  

• tuiçko liderei.. 

•102 - À oriaço ou supxes.o de distritos, bia coso o dessem-' 
• brenen'to do territ&rio municipal para an.xaçio a outro 
aniopio, poderio ser efetivados a qualquer ts*po. 

Art.3.03 - O prooeeso de orisgo is, imuaiofpios ter início adiante 
repxsontaço dirigida i £seemb3iei legislativa, assine- 

no sfniue por quinhentos eleitores da, rea. Quando a 
slberaco se limitar & ertaç&o eu auprssso de.dietxito' 
ou ainda deesembresonto de t.rrit&io para inoorporaço' 
$ outro aunic(pio, bastaria assinatura de quinhentos 
eleitores da ires interessada. 

À proposta para oriaçó de znunioípio, desde que satiee 
tos os requisitow legais, seri submetida a consulta pIa-
bisoitiria, por aeoisao 4a isseabÃis legislativa. 

5 2* £ oriaio ou supreesio do distrito ser4 submetida & aan 
festeça6 te Oiara de Vereedeeue tezi sssato. quan-
do aprovada pela maioria abSoluta de seus membros. 

5 35 .. O desmembramento do 'territ6rio monicipel pera anexaqh a 
outro uunioípio seri enooulnbsdo se exame da Gmsre is 
Vereadores dos swdoípios intereasados, estabelecido o 
quorum de maioria absolutaw., se urna das O&aarsa rejeitar 
o projeto de desmembramento, a Assembleia legislativa 
terminari a realisaEo de plebiscito, em que psx.tioipai. 
rio os eleitores da áreas que sezio snoxada. 2hojeItado,  
pela. duas Oimarae, o projeto leri arquivado. 

ArtlO4 - lis casos de trsneferdnoia de 88M 9  bem oomo a, altera-
940 de moa do Ii%nfioído, seri realtisdo plisbieoibo,por 

determiu*ç&o de ÁaaembUia legislativa, oca psrtioipojo 
doa eleitores insozitos na comuna, 

*rt.105 - À forma da Consulta pl*bieoitrla seri( regulada Pelo Trt 
buásl Regional risitoral, reepitadoe os seguintes px' 
oeitos 

DE TERCEIROS 	 DIÁRIO OFICIAL 

OAFÍTOIO II 

DÁ ORILÇZO = ltlIICÍPIO 1 IR DI2?BITO 

Àit.lOG - sio oondiçea necees&tas para a oxiaço de distritos 

1 - populaçio, eleitorado e errecadocio no inferior & quin 
to part. do que 	xigi for edo pera e ariaçao do uniopto: 
e 	 - 

IX - eria'tfnqia, au sede distrital, de pelo nos olnquentq 
.' ousa, de íocolas.  i*blioe e is subi.i.sgsota de polfoin 

-'À apera90 daS oondiçep exigidaø para' oriao de distr 
tea far-se-i re,., segu4ntea terma.: 	.' 

3 	 pela 	'lastito 
- letro de Geoe.tiá 4 ,  '^Itátfitfo'íi •. 

	

sleitorj&6..r( 	jólO Tribnhai Heginflíl 1atto- 

111 - t &rre6adato esri a ipirsia p516 'irgO fueadiri. que 
• - para iBto, 42~oertiiio no prazo à" de sessem- 

tà dias, a contar ta dota do 'eu. recebimento; 

- o anro de *uaS prÕnrse-i oca àertidio do *gente *&- 
niàie1dõ estatfstio& ou da repartOo fiaoal do Imznio 

T- a tilartinoia de escola pbl.lOs e de oubdeiegacia de pol 
eia seri comprovada por cextidio _dq Prefeito ou de rqpr 

• sentante das Seer.tax'ise da !du*aço a de Segurança Pd-' 
• 	blioa do Estado. 

Árt.3O8 - !eahun amiopio ou &istzitó s.treri reduqo 'teriitoria2 
qize acarrete perda das condies 	fixadas. psiu 
sua orifQso. 

à", 30 - Para * oriaço da distrito q,to resulte de ruí* 4. 
'asa terrítoriaX integrei de dois ou mais distritos, oca 
e extingo destes, 4dtapunssd. s verifioaço dos requi-
sitom do azt. 206. 

mico - li caso deste artigo, o plebiscito oonsistiri na oousu.i... 
• te &s p5pui.a9$e. Interessadas sobre sua oonoordinoia oca 

a tuaoa a sede do novo' distrito. 

"no- Na fiagio doa licites sunloipsie 5 das divisas diatrit 
Im o  serio observadas es s.guinks normas; 

1 - rvitex4.4Õ, r 	 poesMi, Z0xs2as usiaitrioa,, 
.s'trangulaantos• alongamentos exagerados; 

II dar-sei preforinuis, pera a eiimttaçio, &s linhas 
tursis faoilas*W SdentLfioveie; 

IX! -. na izsdst6floia de linhas naturais, utilizar-.e-4 a l 
mã reta, cujos rtremos, pontos natrsis 0* nío r  661M9  
faoiints identifidveis e tenham oondiie. de fies1 

XV mis se interrompeu a aontimd4ads territorial do .unio 
pio ou distrito' a. origem. 

$ bdoo - Às supero*q de iguu pluviais ou lacustres mio que-
bram a oontim3.44 territorial de que trata o ttea XV 
deste artigo. 

Àrt.l.0 -'À desori9io dos"liai'tss immioipals e dia divisas dis'tri-
tais obserrari os seguinte. preosdisentos: 

1 - os limiteo de cada seu44p19 sono iesonitoe Intigrelse 
te, no sentido da naroba dos ponteiros do religio, a pe 
tir do ponto sete ooidantal 4e oonfrontaqio de norte; 

XX - as divisas dietriteié sono descritas trecho a trecho, 
.eive, pera evitar du.ioidade, nos trecho, que eoineiq 
rum oca o. limites munioipeis. 

de oriaçio do Leto(pio menotonari: 

1- e nóme, que ssx40 de sua sede; 

IX - os seus limites; 

111-a coares a que poxtenoeni; 

XV os dietnitos, coa es respectivas diviaia 

5 dnioo - O disposto neste artig0i aplio&rel, no que couber, 
lei dsox'iaEe de distritos. 

Art.U3 - Á orLaio de muaidpio sexi oomunioeds peló doternaiar 
• do Estado ao Tribunal Esgionsi Eleitoral, & lundaçio In 

titto presileiro de diogrefis e 3.t*tístiõai. ao Tribu-
nal de Oorrtas da tRiao, 

Axt.314 - De 'ndoieoe populacionais que se orlarem para a eziou9o' 
de obras de interesse pb3ioo asno edjsinistrn$adoe em 
re1ue esuecial adecuado & sua finalidade, estabelecido' 

II 

1. 

Li 

II 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

5 

5 

5 



DIÁRIO OFICIAL 	PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 	São Luís, Terça-feira, 15 de Maio de 19 

ntflUeÇ0 

CÂflTtIO III 

:1 IN3TTÇO DO uTIDfrTo 

£rt.115 - A jnata].ao do inicfpio ar-se-á, em ou--!o uer hipótese, 
por ocasino da posse do Prefeito, Vice-Prefeita e Verse-
dores. 

dnico - *0 dia 10 de janeiro do ano da inetalãçao, o Cmara 
cipel reundr-9e.4, nos termos do seu angimeito interno, 1'  
parti a poesõ do aet*o mozbros e, lego a óegir, darí po 
se ao Prefefto e ab Vco-Prefojto, ooneideraàdo-cê. inta 
1a1) o 	ip:to 

rt.116 - 	que tenha lei.slao pr6prf a, vigorara ao movo 
c:fiC a legislaç& daquele da onde proveio a sede e vi, gente i 

data de sua Instalação.-; .  

Art.117 - O territ&rio do novo !Éinio(pio será dirigido atí a sua' 
iriatalaçgo, por um administrador. mim.tcipal,, nomeado, eu 
confiança, pelo Governador do Eutadoid  o 

Lrt 	- O novo }inicCpio Indenizará o &rnIcpio ou Mini opios de 
origem das dívidas vencveic apis a sua criação, contra 
doa para execução .de obima e serviços que tenham benefi-
ciado exclusivamente a &rea desmembrada. 

§ 12 - O valor da indenização eer* objeto de acordo. 

2 - 	não havendo acordo quanto ao calculo das indonizaçea, 
cada Prefeito indicam* um perito. 

32 - ifavendo divergjncia entre os pontos, o desempate ser' 
feito por perito designado pelo Governador do Estado. 

§ 40 - Fixado o montante de indenização, consignará no novo ?lu' 
nicCpio em seus orçanentoa, a partir do oxerc(cio seguiu 
te ao da instalação, se dotaçãea necessárias para soivg-
la, mocUonto prestnçãea anuais e iguais e em prazo não 
superior a cinco anos, salvo noo casos de dívidas que de 
vau ser liquidadas em prazo  superior. 

t.119 - Determinada pela Laoembl.JIa Legislativa a realização do 
plebiscito, os bens publicou municipais, m&veis ou 
veia, situados no teri'itfrio a ser emancipado, não pode 
não ser alienados ou onerados, reservando-se os mesmos 1' 
para constituição do patnim&nio do futuro Munioípio. 

§ 10 - Se o resultado do plebiscito for favorve1, os bens a qyo 
se refere este artigo passarão, na data da instalação do 
novo Ltimicípio, à propriedade deste, independentemente 
de indenização. 

§ 22 O disposto neste artigo e par4rsío  não se aplica aos 
bens mcveis que, eventualmente, de modo não permanente 
estiverem sendo utilizados nos aerviçoe existentes no 
ternibnio emancipado. 

§ 32 - Quando os bens referidos tsete artigo conatJtuíren parte 
Integrante e insepurãvel de serviços industriais a se 
reir utilizados por ambos os 1d,niopioe, sei-ão adulniatxN 

• doe e explorados oonjuntemente, sendo patxtsanio c4g*cz. 
uandà e6 servirem 41P ?icpto de que se deoaab.r*ve,' 

continuarão a ibe p*encer. 

- Iptaldo a 	4ip, 4ev.x4 o 'rtfeito, no prazo d - 
gvto dize, • •• tez' a Câsnra fanioipa3. proposta orça-

1mtu4s pea  o remecjv9 	 , zz 	 de 
uatu anca iss, a 	ra não devaliar cna 

nigada sena lei. 

CAPTPlO IV 

	

DA 	IÇXO O trniotro 2 DO DI3RITO 

Ar't.12 - flenhum nic(jio ou distrito será extinto cem pr4via coa 
mata pl43bicoit&.ta às populaçô'ee Interessadas. 	- 

• l- No àaoo de extiuc' de muuiofpio, o plebiscito oopaulta-
re ao popilaçoee do nuniepio a ser Oxtinto e ao deq*le 
ao qual eer widido,inoorporado oi isxado. 

20 - No caso da extinção de distrito, o plebiScito e6neti1tar 
a popileção de todo o 30nidpio 

9 

30 - ' 0 pr00098 de exttoço d.ê flmi.{pioe oú de. distritos ' 
rd t ,no que cÕubG, o mesmo eatabeleoido para a reaDec' ti-
v& criação exigindo-e., em qualqnõr ouso; reesenteção 
favor,vei do Prefeito e decreto.. ]egieltiv da Cdmara de 
Váreado-res aprovado pela maioria absoluta' de sena mem-' 
bros. 

• 	 e 
§ 40 - No caso de extinção de nunicfpIo, deverão ser obedeoida 

no que cabIveiu e coa a seoeee&ia adaptação, as normas' - • 
	constantes doe arte. lLl, 102, 105, 113-e 114. 

a 

!rTPIJW VII: 

DISPOSIÇaSS GERAIS RPINIS 

Art.123 - A sons urbsb.a do )imiofpio compreende as &L'eae de edifi- 
cação contínua das povoações e ao partes adjacentes ous 
põesuata pelo manos um doo seguintes melhoramentos: 
a 

1 - aio-fio ou calçamento; 

ii - abastecimento de gua enoariada; 

• 	III - sistema de eagotbs. snnit,Çrioe ou fossas; 

IV - rede de iluminação ptiblica com eia sem poeteagão pena diu 
tribuição famiLiai" 

V - escola primária, posto de eai!de, templos e arruamento at 
a &istucia de três qnhl'$n.tros da áreá de edtfioação da 

	

•povoagao 	 • 

Àrt.124 - O ?durdcípio tixarã às seus feriados nos termos da legIaI 
çào federal. 

Ârt.125 - Ao Prefeito e aos Vereadores, na forma da lei federal ,eu 
metidos a prooseúo-crima, fica assegurado o direito a pxt 
são espeçial, enquanto não trónsttar em Julgado a senten-
ça oondena-t4nie. 

&rt.226 - São inaiianMie e impanhorveia, as fozm* da lei federal, 
em ue do petrinio pblieo 	iotpa1. 

Art. 127 - Os pagamentos devidos pela Pescada Ptb1ica Municipal em 
vire de sentença Judioin&a faz-oe-ãà na -ordem da apre, 

• eeutaçio doe respectivos proca-trios e à conta doa os4di-
tos reapeotivoe, amibida a designação de casos .eu passo-
es nas do*açãøs onçamantrian e nos orJditos adicionais a 
be~ pare esse, fira. 

£a't128 - O **mlelpio promover se açãs'e indispeno&veie & mnuten-' 
ÇaO OU reintegração de posse das treae cio terras do seu 
patnim&nio. 



Prancisoo !eixeir* Pi]lt 	 - Vereador 	- 

Pranoieoo Neufran lima - Vereador 

Jose larcena Idine - Veador 

Sóbastio Pereira das Chagas • -- Vereador 

if&tla Gosma Fia1J0 Idma - Vereadora 

Raimundo Morsas Punes - Vereador 

Ragel RodrigueB de Paodo - Vereador 

Jeam Carvalho de Sonos 	 - Vereador 
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Art.130 Incide nas penalidades da perda do cargo ou fungo de di-
reção, o sjente. público municipal que, no prazo de noven-
ta dias do requerimento do interessado, deixai' inustifi- 

• 	 cadasmute de sanar ozdaso inviabilisadora do exorofoio 
L de direito coiistitucjonlsente assegurado. 

Art.131 . Ninguia será discriminado OU de qualquer foras eeudioa-
do pele fato de litigar contra e Paenda Ptb]ica to.tci-
pai, no kabIto adidnltrativo ou Judicial, 

rt.132 los pxvoesoe administrativoe, quaequsr, qw seja o obje-. 
- 	 to dó prooedinento, obèerar-eà-.io, entre outros, reqids 

4 tos de validade, a pbLtcidade, ó ccsntrad{trià, a mipia' 
- 	- 	defesa e a'moti'vaçio do deepeolto Ou decisio. 

Art133 O uso de carro oficial, de caráter exclusivo ei  será per-
i ' mitigo ao Prefeito ?nicipal e ao Prealdénte da Cra de 

Vereado-eLi. 

ao À £ lei regulari o uso de oarroa oficiais dbutinados ao 

1 	 viço pttblico municipal. 

Lrt.334 - los quatro primeiros anos da instaiaçio de novos Münic:C-' 
'11 	 pies observar-se-a, no que couber, o disposto no artigo 

$ 	
275 da Constituição dó ete4o. 

&rt.135 _'Os repasnes das dotaçea orçaaentrias sono enviados 	* 
Cara limicipal atJ o dia vinte de oada ns, sob pena de 

- 	 o Prefeito ldunioipal ser responsabilizado, no foras 	da 

Art.136 - Esta lei Org&flica e o Ato das Dispoeiçes legais Trans1t 
rias entram em vigor na data de sua puigaçio. 

.0 
ATO DO DI3110SIÇS MW TEATdRIA3 

• Art. 12 -• O Prefeito Municipal, o Presidente da Caaxe e os Versado 
res prestanio o compromisso de manter, defender e cumprir 
a presente lei Org&zica do Punicípio, no ato e na data de 

- 	 sua prome.].gaçio. 

1 Art. 2 .- Promulgada a lei Orgânica, caber ao Município, no prazo' 
de um amo, instituir ou adaptar &a normas nela contias,a 

• 	 contar da sue publicação:  

Ant. 69 - Poder 2xecutivo enc '11arÇ à Cmera ! 	cit33,, no ; 
ao eotzibelocido na onotituiç902er31, o plano de c 
r3irn, corgoz e au]Ários doo servidores pdblioos aunic 
ic. 

Art. .72 - A lei pódoirs 	 adainintra6eo regi 
ia ou setoriei.a, cano forme de dose n±2iaçso admini 
trativa, no sentido do bem comem e do dóaenvolvimento 
comenidado.. 

; -An.et A ravtsooe 	 pIbliaós imrnicips 

feito dá

inativos cezil ±diaj 	'esd pravièto ii øonatitei9io P 
!3J$14L 

o 	' nto 	 óonottucion 
is qtm iapltuen. 'artoÇo te despesa e rsoóita, o bnio: 

* 	pio Providenoiari projeto de z'evie&o: da lei orçaaent&ri.i 
referente ao exercício dó 1990 	- 

Art. 10 - O )i*nioípio inoenilvarí a oriaçio 0'a mmtençio de cuco 
las oomunitMas especialmente voltadas para a profiasio 
nalizaçio, a nível sadio, das comunidadeó urbanas ou r 
vaie. 

e 

Âxt. li - À lei reguler a tranaferncia pana o patriiuio do ?mi 
ofpio das (erras remo acentos de processos de deisarcaÇ 
divi8iø ou diaorininaçiO, deetinadas ao pagamento de a 
sentes, na forma do art. 27 do Ato das DieposiÇiSS Trame 

triaD da ConstituiçO do Estado. 

Ant. 12 - O Poder Publico Municipal custear .a piblicaçio desta lo: 
onganios no Diário Oficial do Estado ou em Jrgio. oficial 
do *xniofpio, se houver, para diatnibaiçio gmtudLta & 
repartiçee municipais e a todos os interessados. 

-e 
Presidente Dutra (Mi) 05 de abril de 1.990 

VAlsem Oliveira Silva 	 .. presidente 

I0. 
	 Dionízio Oliveira Pinto 	- 	- Vice-presidente 

II 
	

1 - ó Regimento ,  Interno da Oimara Municipal; 
	 Itamar iioena Uma 	 - 3.2 Secretário 

II - o CSdigo Trlbut&io do Município; 
	 Eduardo Ganes Ferreira 	 - 22  8eoretn10 

III - a lei de Organizaçio - Administrativa da Prefeitura; 
	 ioe( Punas lartins 	 - Vereador 

IV - a lei de Organização e Funcionamento da C&sara Municipal; 

Y - o Estatuto dos Funcionínios Publicas Municipais. 

Art. 3* - O Liunicípio, no prazo do § 22 do art. 12 do Ato das Dispo 
9196e8  Constituøionais Tranei -tuÇniaa da Constituiçio Pode-
rei promover, mediante acordo ou arbitx'amento, a deaaro 
ço de ovas linhas divio6ntae, podendo para isso fazer a 

- 

	

	 teraço e oompenzaçea da Arcas que atendam aos acidóntes 
naturais, oz'itnjon bisto'riooaL oonveni&ioiaá adainietra- - 	 tivas e comodidade das populações limítrofes. 

Ç inico - Havendo dtfiou.ldade de qualquer natureza na exacuçio dos 
aøzviçoB de que trata o presente artigo, o Município pe 
rã ao Estado que só inouuiba da tarefa. 

Azt. 42 - assegurado ao exercício cumulativo de dois cargos - de 
Profissionais da &ea da gaúde que estejam em exercício 

e 	na adainietraçio publica municipal, na data da promulga-' 
1 	ç&, acata lei Orgdnioa. 

1 A?t* 52 . 	Bewjdoø tjh1jnne ,.u4'..u---'- 

mantenha - se 
informado, faca sua 

• 	assinatura dó 



1 	DAS NORMAS TÉCNICAS E DO ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO 
As instruções que ,e seguem para uso do presente mqfdelÓ  devem ser rig/ 

trosamente observadas. 	 / 
1.. 

1 	 - 	 1 

kn As mati41as deverão ser datilografadas com clara, nitidez, seín rasuras, 1 
em espaçcf Um (OU corpo dez (10), na medida de 17cm dê largura fara os tex 

i 	tos. No caso de balanços, tabelas'e quadros, as medidas dePerao ser de 17cm 1 
de largura .'Pa uma coluna e de 35cm para duas eblUnas 4a pgna 	 1 

102 Na abertura dos paragrafos deverão ser avaçadoshorlonta1mente dez (10) 
espaços datilograficos e dois (02) espaços verticais entre os titulos, par'a 
maior facilidade-da leitura, - 

03. O texto no devèrã ser todo datilografado, com letrasmaitisculas, 	adniitinf 
do-se estas para algum destaque como tftulo, subtítulo e outros casos ex 
tremàmente necesarios; 

104. Aproveitar as_reas demarcadas, datilografando rente s margens pontilhadas 
sem ultrapassa-las, conforme este proprio modelo; 

1- 	 .. 

'Í.05. Datilografar os nomes dos signatrios em letras maiúsculas e abaixo das as 
1 	sinaturas, no entanto no devem atingir o texto a ser publicado, sob 	pena 

de comprometer a nitidez do mesmo;- 

106.Evitar amarrotar, dobrar ou molhar. os origina :h; 

107.Evitar anotações, erros dati1ogrficos e quaisquer rasuras; 

8. Numerar no verso do original, quaido se tratar dernaterial com mais de uma 
lauda; 

9. Encaminhar atos oficiais para publicação dtravês de expediente do órgo ex 
pedidor, devendo neste constar a relação dos mesmos e o numero de vezes que 
deverão ser publicados, inclusive o respectivo intervalo, quando for o ca 
so; 	 :. 

l ia. As matarias serão recebidas quarenta e oito (48) horas antes da data solici 
tada no horário das 07:30 às 13:30 horas; 

111. Formular Formular os pedidos de sustaço de matérias a serem publicadas, por escrito 
a Diretoria doDiario Oficiál ate vinte e quatro horas (24) .apos a sua en 
trega; 

112. Manifestar reclamações por escrito atõ trinta (30) dias após a circúlaço 1 
do jornal, quando 'o erro for proveniente de falha tõcnita do SIOGE e se o 
erro for do original, a retificação estara sujeita apagamento; 	- 

,i 13. Serão aceitas cópias xerogrficas, desde que nitidas de modo que no prdj 1 
• diquem a reprodução da meteria; 

1 14,. No serão aceitos fotolitos é reduções; 

15. Os originais 4ncaminhados para publicação no serão devolvidosem hipótese 
alguma e, serão arquivados apenas por sessenta (60) dias apos a circulaçad ' 
do jornal; 	 - 

16. O nã'o cumprimento destas normas, implicara na devolução dos originais para 
publicação; 

17. Estas normas entrarão em vigor a partir da data de sua publicaço; 

Obs: Publicada no D.O.E. de 16 de março de 1989, N9 051. 


