®r;

®

a
a
a"

1+

.wl~

_A

-a

/ unl

rJI T| 6 7 d]

-07

\.

Cam;`a-q:1:„?T:,''::`,C`:¥`:LTode
Ru.

2q

r,.

tut.n'n`

. ,W

rp

.7.,

`,:I:..(.,(,

ESTADO
I,1nl,\ ,,., DO
_ .TOCANTINS
_ __ _

LEioRGANicADOMUNicipioDEAGuiARN6robre.:Sti.

`_a

Sumario

LEIORGANICADOMUNIcipIODEAGUIARN6POLIS,ESTAD0DOTOCANTINS

OS PRINcipIOS FUNDAMENTAIS

Titulo 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capitulo I

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E SOCIAIS

Capitulo "

DA SOBERANIA POPULAR
Titulo Ill

DA 0RGANIZAGAO DO MUNIcipIO
Capitulo I

DA ORGAN IZACAO POLiTICO-ADMINISTRATIVA

Cap(tu'O "

DA COMPETENCIA COMUM
Capitulo lil

DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Disposi?6es Gerais
Capitulo lv
DAORGANIZAQAODAADMINISTRAQAOMUNICIPAL

Dos Orgaos Auxiliares

q!'i

<.f.iio

i...,a,

Se?ao 11

Dos Servidores Ptlblicos Municipajs
Capitulo V

DOS BENS MUNICIPAIS

CApiTULO Vl

D0 PLANEJAMENTO MUNICIPAL
1.

Capitulo Vll

DAS OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

DA ORGANIZACAO DOS PODERES
DISPOSICAO GERAL
Capitulo 11

DO PODER LEGISLATIVO

Da Camara Municipal

Subsegao I
Das Atribuig6es da Camara Municipal
Se9ao 11

Dos Vereadores
Subse?ao I

Disposj96es Gerais
Subsecao 11

Da posse
SUBSECAO Ill

Das lncompatibiljdades

Subse?ao IV
Das Licengas

Subseeao V

Da Convocacao dos Suplentes
Secao 11

Da Elei?ao da Mesa

Subseeao I
Das Atribui?6es da Mesa

Das Reuni6es

Se?ao Vl

Das Comiss6es

Segao Vl

Do Processo Legislativo

Subsegao I
Disposieao Geral
Subsecao 11

Das emendas a Lei Organica
Subse?ao Ill

Das Leis
Secao Vll

Da Remuneraeao dos Agentes Politicos
Sessao Vlll

Da Fiscaliza?ao Contabil, Financeira e Or?amentaria
Capitulo Ill

Do Poder Executivo

Do Prefeito Municipal

Subsecao I
Das Atribuic6es do Prefeito

Art. 113 -Compete privativamente ao

Subse?ao 11

Das Licengas
Subsegao Ill

Das Proibig6es
Seeao 11

Dos Auxiliares Diretos do Prefeito
Titulo V

DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
Capitulo I

Dos Tributos Municipais

Disposie6es Gerais
Sessao 11

Das Limitac6es do Poder de Tributar
Capitulo 11

DAS FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Se9ao I
DOS ORCAMENTOS

Subsecao I
DISPOSIC6ES GERAIS
Subsegao 11

Da Votacao do Orgamento
Titulo Vl

DA ORDEM ECON6MICA
Capitulo I

Disposig6es Gerais
Capitulo 11

DA POLiTICA DE DESENVOLVIMENTO

Da Politica de lnddstria e Com6rcio
Se?ao Ill

Do Turismo
Capitulo Ill

DA POLITICA URBANA

Se9ao I
Disposie6es Gerais
Se?ao ll

Da Habitacao
Capitulo lv
DA CIENCIA E TECNOLOGIA

Capitulo V
DA COMUNICAC)AO SOCIAL

Capitulo Vl

DO MEIO AMBIENTE

Se?ao 11

Do uso de Agrot6xico no meio ambiente
Titulo Vll

DA ORDEM SOCIAL
Capitulo I

DISPOSIC6ES GERAIS
Capitulo 11

DA SEGURIDADE SOCIAL

Disposi?ao Geral

Se?ao 11

Da Sadde
Se9ao Ill

Da Assistencia Social
Capitulo Ill

Da Educa?ao

Disposie6es Gerais
Se9ao 11

Do Sistema Municipal de Ensino
Se9ao 11

Das Modalidades de Ensino
Secao Ill

Do Plano Municipal de Educagao
Titulo

Vll

DAS COOPERATIVAS
Titulo VIII

DA SEGURANCA PUBLICA
Titulo lx

DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Disposig6es Gerais e Transit6rias
Titulo X

DA PRESTACAO E TOMADA DE CONTAS
Titulo Xl

DA DIVISAO TERRITORIAL

Titulo Xl I

DA CULTURA

Titulo XIl[

DO DESPORTO E DO LAZER
Titulo XIV

DAS INFORMAC6ES E CERTIDOES
Titulo XV

DO CONTROLE
TITULO Xvl

DAS DISPOS196ES GERAIS E TRANSITORIAS

Apresenta9ao
Ja no inicio do s6culo Xxl, grandes alterag6es ocorreram nas disposi?6es constitucionais atrav6s de
diversas emendas. Entendo que a emenda constitucional 19/98 tenha sido a de maior repercussao,
poiem, diversas leis, descobertas biol6gicas e tecnol6g'icas alteraram os fatos sociais e juridicos.

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

fungao social da propriedade etc. 0 campo na biotecnologia avangou tanto que hoje nao ha que se
falar somente em discriminagao racial e social, mas tamb6m em discriminagao gen6tica. 0 combate ao

analfabetismo digital 6 outra necessidade real que temos de combater, nos adequando a realidade,

para acompanharmos a evolugao de nossas fun?6es como parlamentares.
A titulo de exemplo podemos citar a instituigao da avaliagao peri6dica de desempenho ao servidor
ptlblico como condieao para aquisi?ao da estabilidade, a possibilidade de cobranea de pre¢o pdblico

pela utilizagao do uso do solo e do espago a6reo, o direito de peremp?ao, plano diretor, paisagem
urbana, actlmulo de cargos e vencimentos, lpTU progressivo, edifica?ao compuls6ria, estudo de
impacto de vizinhanga, Direitos humanos, seqtlestro de carbono etc. Enfim, as alterae6es, sao
diversas: sociais, juridicas, tecnol6gicas, biol6gicas e tribufarias, portanto, nao ha como deixar o

municipio a margem de tudo isso. Nas paginas seguintes estamos apresentando urn projeto para que o
municipio possa conhecer e adentrar o seleto grupo daqueles que esta a frente nas inova?6es. Com
certeza o presente projeto 6 urn meio apto e agil para o legislador provocar tais mudaneas. Nao ha

duvida que o responsavel pelo inicio de tao profundas e marcantes mudaneas estafa cravando seu
nome na hist6ria,

Ubirajara Cardoso Vieira

Assessor Juridico

N6s, representantes do Povo, invocando a proteeao de Deus e reunidos em Assembleia, para, nos
termos da Constituigao Federal e Estadual, organizar e fortalecer uma sociedade livre, pluralista,

solidaria, fraterna, igualitaria e justa, apresenta a atualiza?ao e revisao da LEI ORGANICA DO
MUNIcipIO DE AGUIARN6POLIS.

LEI ORGANICA DO MUNIcipIO DE AGUIARNOPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS.

Titulo I

0S PRINcipIOS FUNDAMENTAIS

Art.1°-Aguiarn6polis, pessoa juridica de direito publico, Municipio dotado de autonomia politica,

legislativa, administrativa e financeira, reger-se a por esta Lei Organica e demais leis e normas que

adotar, resp6itados os principios estabelecidos na Constituicao Federal e Estadual, e tern como

fundamentos:
I -a plena cidadania e dignidade da pessoa humana;
11 -a democracia como valor universal;
Ill -a soberania nacional;

lv -os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V -o pluralismo politico;

Vl - a consciencia do espago urbano como meio de agregaeao de es for?os, pensamentos e ideais, na
busca ininterrupta de convivencia humana como forma permanente de crescimento, progresso e
desenvolvimento, com justiga social.

§ 1° - Todo o poder emana dos mun`cipes que o exercem por meio de representantes eleitos, nos
termos desta Lei Organica.
§ 2° . A sede do Municipio da-lhe o nome e tern categoria de cidade.
§ 3° -Os limites do territorio do Municipio nos termos da Lei Estadual que o criou, sob o n°. 801/1995,

datada de 19 de dezembro de 1995, ora ratificada e complementada, sao os seguintes:
I - A criagao, organizagao e supressao de distritos competem ao Munic`pio, observada a Lei
Complementar que trata o art. 67 da Constitui?ao Estadual do Tocantins.
Art. 2° Sao poderes do Municipio, independentes e harm6nicos entre si, o Executivo e o Legislativo.

Art. 3° -Sao simbolos do Municipio de Aguiarn6polis, sua bandeira, seu hino e seu brasao de armas.

§ 1° -As cores oficiais do Municipio serao as de sua bandeira, vedada a pintura de pfedios e bens
m6veis e im6veis municipais, que nao sejam nas cores oficiais.

§ 2° -A publicidade dos atos, programas, obras, servigos e campanhas dos 6rgaos ptlblicos devera ter
carater educativo, informativo ou de orientacao social, dela nao podendo constar nomes, simbolos ou
10

imagensquecaracterizempromocaopessoaldeautoridadesouservidorespdblicos,conformeartigo
37, § 1° da CRFB/88.
§ 3° - Sao ainda simbolos do Municipio qualquer outro objeto ou manifestagao, estabelecida em Lei,

queasseguremarepresentaQaodacultura,datradi¢aoedahistoriadoseupovo.
§4°-0CentroAdministrativodomunic{pioseradenominado,(PALAcloGRUGUEIA)

Art. 4° -Constituem bens do Municipio todas as coisas m6veis e im6veis, direitos e ag6es que a
qualquer titulo lhe perteneam.

Art. 5° . Constituem 6-bjetos fundamentais do Municipio de Aguiarn6polis:
I -construir uma sociedade livre, justa e solidaria;
11 -garantir o desenvoMmento municipal, estadual e nacional;

Ill-erradicarapobreza,amarginalizagaoereduzirasdesigualdadessociais;

lv-promoverobemdetodos,sempreconceitosdeorigem,raga,sexo,cor,idade,confissaoreligiosae
quaisquer outras formas de discrimina?ao.

Titulo 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capitulo I

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E SOCIAIS.

Art. 6° . A todos os municipes, nos termos da Constitui¢ao Federal, Estadual e desta Lei Organica,
sem distingao de qualquer natureza, e assegurado o direito a vida, a liberdade, a igualdade, a

seguran?a, nos seguintes termos:
I -Homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigae6es;
11. E plena a liberdade de reuni6es para fins licitos;

Ill -As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tom [egitimidade para representar
seus filiados perante qualquer 6rgao ou reparti?ao municipal;

lv . Aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuals da categoria, em
questoes administrativas e profissionais;

V . 0 Municipio promovera, na forma da lei, a defesa do consumidor;
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Art. 7°-Todos tern djreito a receber dos 6rgaos ptlblicos municipais informae6es de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade, no prazo de ate quinze

dias, conforme art. 5°, inciso XIV e inciso Xxxl[l da Constituigao Federal.
Art. 8° - Ningu6m sera discriminado, prejudicado ou privilegiado, em razao do nascimento, idade, etnia,

ra?a, cor, sexo, orientagao sexual, estado civil, trabalh6 rural ou urbano, religiao, convice6es politicas
ou filos6ficas, deficiencia fisica ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou
condicao social.

Art.9° -0 Municipio estabelecefa em lei, dentro do seu ambito de competencia, sang6es de natureza
administra[Iva paraL'quem descumprir o disposto no artigo anterior.

Art.10 -Sao direitos sociais: a educa?ao, a satlde, o trabalho, o lazer, a seguranga, a previdencia

social, a proteeao a maternidade, a infancia e a adolescencia, a assistencia aos desamparados, na
forma desta Lei Organica.

Art.11 -E assegurada a participagao dos empregados nos colegiados dos 6rgaos ptlblicos municipais,

em que seus interesses profissionais sejam objetos de discussao e deliberagao.

Capitulo 11

DA SOBERANIA POPULAR

Art. 12-A soberania popular sera exercida no Municipio pelo suffagio universal e pelo vote direto e

secreto, com valor igual para todos, nos termos da Constitui?ao Federal e legislagao complementar e
ainda mediante:
I - Plebiscito;

11 - Referendo;

Ill -lniciativa popular de projetos de interesse especifico do Municipio, da cidade ou de bairros,

assegurada atrav6s da manifestagao de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

lv -Cooperacao das associag6es e entidades representativas no planejamento municipal, nos termos
da lei;

V -Exame e apreciagao, por parfe do contribuinte, das contas anuais do Municipio, na forma prevista

na Constitui?ao do Estado e nesta Lei Organica.

Titulo Ill

DA ORGANLZAeAO DO MUNicipio

Capitulo I

DA ORGANLZACAO POLiTICO-ADMINISTRATIVA

Art.13-A autonomia do Municipio de Aguiarn6polis 6 as.segurada, conforme art. 29 caput da

Constituieao Federal e mais:
I -Pela elei?ao direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;

H.Pelaadministragaopr6priadosassuntosdeseuinteresse,especialmentenoqueserefira:

a)-Aarrecadagaodostributosdesuacompetencia,respeitadososlimitesdaConstituigaoFederale
Estadual;

b)-Aaplicagaodesuasrendas,semprejuizodaobriga?aodeprestarct)ntasepublicarbalancetesnos

prazosenaformadestaLeiOrganicaatendidaasnormasdoart.37,daConstituigaoFederal;
c) -A organiza?ao dos servieos ptlblicos locais.
Art.14-OslimitesdoTerritoriodoMunicipios6poderaoseralteradosnaformadaleiestadual.
Art.15`-E vedado ao Municipio de Aguiarn6polis:

I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvenciona-los, embaragar-lhes o funcionamento ou

manter, com eles ou seus representantes, relag6es de dependencia ou alianga, ressalvada, na foram
da lei, a colaboragao de interesse ptlblico;
11. Recusar fe aos documentos pdblicos;

Ill -Criar distin?6es entre brasHeiros ou preferencias entre os demais membros da Repdblica
Federativa do Brasil;

lv -Usar ou consentir que se use qualquer dos bens ou servi¢os municipais ou perfencentes a
administra?aodiretaouindiretasobseucontrole,parafinsestranhosaadministra?ao;

V -Doar bens im6veis de seu patrim6nio ou constituir sobre eles Onus real, ou conceder iseng6es

fiscaisouremiss6esdedividasforadoscasosdemanifestointeressepdblico,sobpenadenulidadedo
ato.
13

Vl -Subvencionar, de qualquer forma, atividades estranhas aos fins da administra?ao ou propaganda
politica -partidaria;

Capitulo 11

DA COMPETENCIA COMUM

Art.16-Compete ao Municipio de Aguiarn6polis, dentre outras, as seguintes atribuig6es:
+-

I - Dispor sobre assuntos de interesse local;
11 -Elaborar o Plano Plurianual, as Diretrizes Ongamentarias e os Ongamentos Anuais; respeitado o

disposto na Constituieao Federal e Estadual e na legislagao complementa.r;

Ill - Instituir e arrecadar os tributos de sua competencia, e fixar e cobrar precos;

IV -Arrecadar e aplicar, na forma da lei, as rendas que lhe pertencerem;

V -Organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessao ou permissao, sempre atrav6s de
licitagao os seus servigos pdblicos;

VI -Dispor sobre a administraeao, utiliza?ao e alienagao de seus bens;
VIl -Adquirir bens, inclusive por meio de desapropria?ao por necessidad? ou por utilidade pdblica, ou

por interesse social, nos termos da legisla?ao federal;

VIll - Elaborar, observadas as normas da Constitui?ao do Estado e as da legislagao complementar, o

Plano Diretor do Municipio, previsto no artigo 182 § 1° da Constituigao Federal e na Legislagao

Federal atrav6s da Lei 10.257/01, popularmente conhecida como Estatuto da Cidade;
lx -Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do

parcelamento e da ocupagao do solo urbano;
X - Promover a protegao do patrim6nio hist6rico - cultural do Municipio,. observadas a legislagao e a

aeao fiscalizadora federal e estadual;

XI -Prestar, com a cooperagao tecnica do Estado e da Uniao, programas de educa9ao, pie-escola e
ensino fundamental, conforme Lei n° 11.494, de 20 de junho de junho de 2007, Lei do FUNDEB;

XII -Prestar, com a cooperagao t6cnica do Estado e da Uniao, servi?os de atendimento a satlde da
pOpula9ao;

XIIl - Estabelecer normas de edificagao,. de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bern
como as limitae6es urbanisticas e de uso convenientes a ordenacao territorial do Municipio;

XIV -Prover os servieos de limpeza das vias e dos logradouros ptlblicos, remogao e destino de lixo
domiciliar e de outros residuos de qualquer natureza;
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XV -Ordenar as atividades urbanas, fixar condie6es e horarios e conceder licenga ou autorizagao para
abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais e similares,

respeitadaalegislaeaodotrabalhoesobreelesexercerinspeeaoecassaralicenga;
Xvl-Regulamentar,autorizarefiscalizaraafixa?aodecartazeseandncios,bemcomoautilizagaode
quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locals sujeitos ao poder de policia do
Municipio;

Xvl -Dispor sobre dep6sito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrencia de
transgressag da legt§la?ao municipal;

Xvll . Criar, extinguir e prover cargos., empregos e fung6es ptlblicas, fixar-lhes a remuneraeao,

respeitado o disposto no art. 37 da Constituigao Federal;
Xvlll - lnstituir o regime juridico dnico e os planos de carreira de seus servidores;

XIX -Promover e incentivar o turismo local, como fator de desenyolvimento econ6mico e social;

XX -Suplementar a legislaeao federal e estadual, no que couber.
Art.17-Ao Municipio de Aguiarn6polis, em comum com a Uniao e com o Estado do Tocantins,

compete:
I -Zelar pela guarda da Constituigao Federal e Estadual, da Lei Organica, das leis e das instituig6es
democraticas e conservar o patrim6nio ptlblico;

11 -Cuidar da satlde e a assistencia ptlblica, da proteeao e garantia das pessoas portadoras de
deficiencia;

Ill -Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor hist6rico, artistico e cultural, os

monumentos e as paisagens naturais notaveis;

IV - Proporcionar os meios de acesso a cultura, a educaeao e a ciencia;

V - Proteger o meio ambiente e combater a poluieao em qualquer de suas formas;
Vl -Preservar as areas ecol6gicas, a fauna e a flora do Municipio;

VII - Fomentar a produ?ao agropecuaria e organizar o abastecimento alimentar;

VllI . Promover programas de construeao de moradias, procurando obter a melhoria das condie6es
habitacionais e de saneamento basico;

lx - Promover o combate a todas as formas de manifesta?ao do racismo.

X -Combater as causas da pobreza com implantagao de programas sociais e de gera?ao de renda.
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Art.18 -Ao Municipio de Aguiarn6polis compete suplementar a Legislagao Federal e a estadual no que

couber e for do seu interesse.

Paragrafo Unico -A competencia prevista neste artigo sera exercida em rela?ao as legislag6es
federal e estadual, no que digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando adapts-las a
realidade local.

Capitulo Ill

DA ADMiNisTRAeAO MUNiclpAL

Se9ao I

Disposig6es Gerais

Art.19 -A administraeao ptlblica do Municipio obedecera aos principios da legalidade, impessoalidade,

moralidade,

publicidade, transparencia e participagao popular, bern como os demais principios

constantes no art. 37, da Constituigao Federal.
§ 10 . A explicitaeao das raz6es de fato e de direito sera condicao de validade dos atos administratjvos
expedidos pelos 6rgaos da Administra?ao Direta, autarquica e fundacional dos Poderes Municipais,
excetuados aqueles cuja motiva?ao a Lei reserva a discricionariedade da autoridade administrativa,
que, todavia, fica vinculada aos motivos, na hip6tese de enuncia-los.

§ 2° . A administraeao publica tern o clever de anular os pr6prios atos, quando eivados de vicios que os
tornem ilegais, bern como a faculdade de reserva-los, por motivo de conveniencia ou oportunidade
respeitada neste caso os direitos adquiridos, al6m de observado, em qualquer circunstancia, o devido

processo legal, conforme stlmulas 346 e 473 do STF.
§ 3° - A autoridade que, ciente de vicio invalidador de ato administrativo, deixar de sand-lo, incorrera

nas penalidades da Lei pela omissao, sem prejuizo das sang6es previstas no Artigo 37, § 4°, da
Constituigao federal, se for o caso.
§ 4°-Os atos de improbidade administrativa importam suspensao dos direitos politicos, perda de
fun?ao ptlblica, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erario, na forma e na gradaeao
estabelecidos em lei, sem prejuizo da a¢ao penal cabivel.

Art.20 - A publicidade dos atos, programas, obras, servigos e campanhas da administragao ptlblica

direta ou indireta, fundae6es e 6rgaos controlados pelo Poder Ptlblico, ainda que custeada por

entidades privadas, devera ser educativa, informativa, ou de orientagao social, e sera realizada de

forma a nao abusar da confian?a do cidadao, sem explorar sua falta de experiencia ou de
conhecimento e nao se beneficiar de sua credibilidade.

§ 1° -A formalizagao dos atos administrativos da competencia do Prefeito sera feita:

I -mediante decreto, numerado em ordem cronol6gica, quando se tratar, entre outros casos de:
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a) exercicio do poder regulamentar;
b) criaeao ou extineao de funeao gratificada, quanto autorizada em lei;

c)aberturadecfeditossuplementares,especiaiseextraordinarios,quandoautorizadaemLei;
d)

declaragao

de

utilidade

ou

necessidade

ptlblica,

ou

de

interesse

social,

para

efeito

de

desapropria?ao ou de servidao administrativa;

e) criaeao alteraeao ou extinto de 6rgaos da prefeitura, ap6s autorizaeao legislativa;
+-

P aprovaca-o de regulamentos o regimentos dos 6rgaos da Administraeao Direta;
g) aprovaeao dos estatutos das entidades da Administraeao lndireta;

h) permissao para exploragao de servi?os ptlblicos por meio de uso de bens ap6s autorizagao
legislativa;

i)aprovagaodeplanosdetrabalhodos6rgaosdaadministraga6direta.
11 -mediante portaria, numerada em ordem cronol6gica, quando se tratar de:

a) provimento e vacancia de cargos pdblicos e demais atos de efeito individual relativos aos servidores
municipais;

b) Iota?ao e relotaeao dos quadros de pessoal

c) cria?ao de comiss6es e designaeao de seus membros;
d) instituieao e dissolucao de grupos de trabalho;

e) fixaeao e alteraeao dos pregos dos servi?os prestados pelo Municipio e aprovagao dos preeos dos
servieos concedidos, permitidos ou autorizados;

P definigao da competencia dos 6rgaos e das atribuie6es dos servidores da Prefeitura;
g) abertura de sindicancia, processos administrativos e aplica?ao de penalidades;

h) outros atos que, por sua natureza e finalidade, nao sejam objeto de Lei ou decreto.
§ 2° -As decis6es dos 6rgaos colegiados da Administragao Municipal terao a forma de deliberacao,
observadas as disposie6es dos respect.ivos regimentos internos.

§ 3° - E vedada a utilizaeao de nomes, simbolos sons e imagens que caracterizem promogao pessoal
de autoridades ou servidores ptlblicos, bern como qualquer tipo de propaganda eleitoral antecipada,
conforme estabelecido em Lei Federal.
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Art.21 - Aplicam-se aos servidores ptlblicos municipais as normas do art. 201 da Constituigao da

Repdblica,
Paragrafo Unico -0 Municipio dotara em seu ongamento, recursos para complementar o plano de
previdencia e assistencia social dos funcionarios pdblicos municipais, ap6s autoriza?ao da Camara
Municipal.

Art.22-Os

cargos em

comissao

de

diregao e

as fune6es

de confian?a

sefao

exercidos,

preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira tecnica ou.profissional, nos casos e
condig6es previstos em`Iei.

Art,23 -A Administragao Pdblica 6 vedada a contrataeao de empresas que produzam pfaticas
discriminat6rias de sexo, ra?a ou condieao religiosa.

Art.24-Os cargos ptlblicos sefao criados por lei que lhes fixara a denominaeao, o padrao de

vencimento e as condie6es de provimento.

Pafagrafo Unico - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o §ervidor estavel ficara em
disponibilidade remunerada, ate seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Art.25-Os cargos ptlblicos sao acessiveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos
estabelecjdos em lei.

§ 1° -A investidura em cargo ptlblico dependera de aprova?ao previa, em concurso ptlblico de provas
ou de provas e titulo, salvo os casos previstos em lei.

§ 2°-Prescindifa de concurso a nomeagao para cargos em comissao, declarados em lei de livre
nomea?ao e exonera?ao.

§ 3°-A lei reservara percentual dos cargos e empregos ptlblicos para a; pessoas portadoras de
deficiencia e definira os crit6rios de sua admissao.

§ 4° -E vedada, em qualquer hip6tese, a efetivacao de servidor sem concurso ptlblico, salvo os casos
previstos em lei.

Art.26 -E vedada a nomeagao de c6njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade, ate o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa
juridica, investido em cargo de diregao, chefia ou assessoramento, para .o exercicio de cargo em
comissao ou de confianea, ou, ainda, de funeao gratificada na Administraeao Ptlblica direta e indireta,
em qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios, compreendido o

ajuste mediante designa?6es reciprocas, conforme sumula N° 13 do STF.
§ 1° - Excetua-se o disposto no artigo acima, a relaeao conjugal, de companheiro ou de parentesco

que venha a se construir ap6s a investidura em cargos em comissao, mantida a vedaeao apenas em
rela?ao a nomeagao para ter exercicio sob a chefia imediata do servidor ptlblico determinante da
incompatibilidade.

§ 3° -A nao observancia do artigo 25 desta Lei e de seus paragrafos, implicara nulidade do ato de
nomeaeao e punieao da autoridade responsavel, nos termos da Lei Federal.

Capitulo lv
DA ORGANizAeAO DA ADMiNisTRAeAO MUNlcipAL

Se9ao I

Dos 6rgaos Auxiliares

Art.27 -A lei assegurara a cria?ao de Conselhos Municipais, com objetivos especificos e determinados,

integrados paritariamente por representantes dos Poderes Executivos e Legislativos, representantes da
sociedade civil, usuarios e contribuintes, salvo quando lei especifica o proibir.

§ 1° - Os conselhos municipais serao criados, mediante lei e em cafater prioritario: os Conselhos de
Educa?ao, de Sadde, de Defesa e Promoeao Social, de Habitaeao e de Meio Ambiente.

§ 2° - A convoca?ao do Conselho Municipal sera feita pelo seu presidente ou por urn ter?o de seus
membros.
Art.28 -0 Municipio regulamentara a Procuradoria geral do Municipio, sua area de competencia, suas
atribui?6es e estrutura organizacional.

§ 1° - A procuradoria do Municipio tera Assessoria Juridica, vinculada ao Poder Executivo, 6
representara o municipio, judicial e extrajudicialmente, atribuindo-lhe as atividades de consultoria e

assessoramento ao Poder Executivo, sendo-lhe privativa a execugao da divida ativa de natureza
tributaria e a organizaeao e administraeao do patrim6nio imobiliario municipal.

§ 2° -A nomeagao para o cargo de Assessor Juridico do Municipio sera de livre escolha do Prefeito,
dentre cidadaos maiores de 30 (trinta) an6s, de reputa?ao ilibada e nofavel saberjuridico.

Seeao 11

Dos Servidores Pdblicos Municipais

Art.29-0 municipio instituira regime juridico dnico e plano de carreira para os servidores da

administragao ptlblica, atrav6s de lei que dispora sobre direitos deveres e regime disciplinar;

assegurados os direitos adquiridos.

Art.30 -Fica assegurada aos servidores, isonomia de vencimentos para cargos de atribuie6es iguais ou

assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores do poder Executivo e do Legislativo, ressalvada
as vantagens de carater individual e as relativas a natureza ou ao local de trabalho.
Art.31 -0 servidor municipal 6 responsavel civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar

no exercicio de cargo ou fun?ao, ou a pretexto de exerce-la.
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Art.32 - Sao direitos dos servidores ptlblicos do Municipio, no que couber, o disposto no art. 39, da

Constituigao Federal, al6m de outros que visem a melhoria de sua condigao social, assegurando-lhes:
I -Salario -familia para seus dependentes, nos termos da lei;
11 - Licenea maternidade e paternidade de acordo com a Constituigao da Reptlblica;

111 -Gozo de ferias anuais remuneradas com pelo menos urn ter?o a mais do que a remunera?ao

normal do mss;

lv - Proibi?ao de diferenga de remuneragao, de exercicio de fung6es e de criterios de admissao por
motivos 6tnicos, religioso, ideol6gicos, de sexo, idade, cor, estado civil ou deficiencia fisica;

V -Corre?ao dos salarios e demais vencimentos em percentual e periodicidade definidos em lei,

conforme art. 37, inciso X da Constituigao Federal;
Vl -Adicional de remuneragao para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma definida
pela legisla?ao federal;

Vll -Garantia a gestante de mudanga de fungao, sem prejuizo de salarios e promog6es, dentro de

quarenta e oito horas, ap6s a comprovagao da gravidez, caso sua atMdade seja prejudicial, segundo
laudo medico;

Pafagrafo Unico -Ao servidor ptlblico municipal 6 assegurado o recebimento de adicional por tempo

de servi?o, sempre concedido por decenio, incorporavel para efeito de calculo de proventos ou

pens6es.
Art.33 -E obrigatoria a quitagao da folha de pagamento de pessoal da administragao do Municipio, ate

o quinto dia tltil do mss subsequente ao vencido, sob pena de se proceder a atualizagao monetaria.

§ 1° -Para atualizaeao da remuneragao em atraso serao usados os indices oficiais de corre¢o da
moeda.
§ 2° -Ap6s o d6cimo quinto dia do mss de dezembro, o Municipio nao podera saldar compromisso com
terceiros, antes de pagar o d6cimo terceiro salario ao funcionalismo.

§ 3° -A importancia apurada, na forma.dos paragrafos anteriores, sera paga com a remuneragao do
mss subseqtlente.
Art.34-E vedada a dispensa do empregado da administragao municipal enquanto durar litigio

trabalhista em que este e o Municipio forem partes, salvo se cometer falta grave, nos termos da lei.
Art.35 - Lei especial regulara a organizagao e o funcionamento da fiscaliza?ao urbana e tributaria do

Municipio, sua area de competencia, suas atribuig6es e seu quadro de pessoal, atendido o disposto no

art.37, da Constituigao Federal.

\.
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E assegurado ao servidor municipal o direito de licen9a paraio desempenho de mandato

J em entidades sindicais e classistas da categoria, com remunera¢ao, vantagens e beneficios

como se em exercicio do cargo estivesse.
Art.37 -E livre o direito de associagao profissional e sindical; e o direito de greve, nos termos da Lei.

ParagrafoUnico-Aassociagaoprofissionalesindical6asseguradodescontoemfolhadepagamento

das contribuig6es dos associados, aprovadas em assembl6ia.

Capitulo V
DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 38-Constituem bens municipais todas as coisas m6veis e im6veis, direitos e ae6es que, a
qualquer titulo, pertencem ao Municipio, ou os que lhe vierem a ser incorporados.

Art. 39 - Cabe ao Prefeito a administraeao dos bens municipais, respeitada a competencia da Camara
quanto aqueles postos aos seus servigos ou deles utilizados.
Art. 40 -A alienagao de bens municipais, subordinada a existencia de interesse ptlblico devidamente

justificado, sera sempre precedida de avaliagao e obedecefa as seguintes normas.
I -quando im6veis dependera de autorizaeao legislativa e concorrencia, dispensada esta nos seguintes
Casos:

a)doaeao, constando da lei e da escritura ptlblica os encargos do donafario, o prazo de seu
cumprimento e a clausula de retrocessao, sob pena de nulidade do ato;
b) permuta;

11 -quando m6veis dependefa de licitagao, dispensada esta nos seguintes casos:

a) doaeao, que sera permitida exclusivamente para fins de interesse social;
b) permuta;

§ 1° . 0 Municipio, preferencialmente a venda ou doagao de seus bens im6veis, outorgara concessao
de direito real de uso, mediante pfevia autoriza?ao legislativa e concorrencia.

§ 2° -A concorrencia podefa ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a concessionaria de
servi?o ptlblico e as entidades assistenciais sem fins lucrativos, quando houver relevante interesse
pdblico, devidamente justificado.

§ 3° -A venda aos proprietarios de im6veis de areas urbanas remanescentes e inaproveitaveis para
edificaeao, resultantes de obra pdblica, dependera apenas de previa avaliaeao e autorizaeao '
egislativa.
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§ 4° -A area resultante de modificagao de alinhamento quer sejam aproveifaveis ou nao, serao
alienadas nas mesmas condig6es previstas no paragrafo anterior.
Art.41 - A aquisieao de bens im6veis., por compra ou permuta, dependefa de pfevia avaliaeao e
autoriza?ao leg islativa.

Art.42 -0 uso de bens municipais por terceiros podefa ser feito mediahte concessao, permissao ou
autorizagao, conforme o caso e quando houver interesse ptlblico, devidamente justificado.
§1° -A concessao administrativa dos bens ptlblicos de uso especial e dominicais dependera de lei e
concorrencia e far=Se-a mediante contrato, sob pena de nulidade do ato.

§2° -A concorfencia podefa ser dispensada quando o uso se destinar a concessionaria de servigo
pdblico, e as entidades assistenciais sem fins lucrativos, ou quando houver relevante interesse ptlblico,
devidamente justificado.
§3° -A concessao administrativa de bens ptlblicos de uso comum somente podera ser outorgada
mediante autorizagao legislativa.

§4° -A permissao, que podera incidir sobre bern pdblico, sera feita mediante autorizagao legislativa e
sempre a titulo precario.

Art.43 -0 Municipio mantera atualizado o cadastro geral de seu patrim6nio, regjstrando todos os atos,
fatos ou eventos que incidirem sobre os bens municipais.

§ 1° -0 cadastro dos bens im6veis, procedido de acordo com a natureza do bern e em relaeao a cada
servigo, sera atualizado sistematicamente, mediante escrituraeao pr6pria. que espelhe a situagao real
de cada bern integrante do patrim6nio municipal.

§ 2° -Anualmente, o Prefeito enviara a Camara relatorio pormenorizado sobre a situaeao patrimonial do
Municipio.

§ 3° -Os bens m6veis serao cadastrados na forma que dispuser o regulamento, e ficarao sob a guarda
e responsabilidade do chefe da repartieao ou unidade em que eles forem postos a servigo.
§ 4° -0 funcionario chefe de cada repartigao devefa assinar recibo e termo de responsabilidade por
cada bern sob sua guarda.
CApiTULO VI

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 44 -A politica urbana, a ser formulada no ambito do processo de planejamento municipal, tern
como objetivo o pleno desenvolvimento das fung6es sociais da cidade e da propriedade urbana em prol

do bern coletivo, da seguranga e do bern-estar dos cidadaos, bern como do equilibrio ambiental, em
consonancia com as politicas sociais e econ6micas do municipio e com as diretrizes estabelecidas pela

Lei Federal n°.10.257, de 10 de junho de2001 -Estatuto da Cidade.
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§ 1° - 0 Governo Municipal mantefa processo permanente de planejamento, visando promover o
desenvolvimento do Municipio, o bern-estar da populagao e a melhoria da prestagao dos servigos
pdblicos municipais.

§2°-0desenvolvimentodoMunicipioteraporobjetivoarealizaeaoplenadeseupotencialecon6mico
e a reducao das desigualdades sociais no acesso aos bens e servigos, respeitada a vocagao, a
peculiaridade e a cultura local e preservado o seu patrim6nio ambiental,. natural e urbanistico do
Municipio.

Art. 45 -0 processo de planejamento municipal devera considerar os aspectos tecnicos e politicos
envolvidos n? fixaga.6 de objetivos, diretrizes e metas para a agao municipal, propiciando que

autoridades, tecnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do
debate sobre os problemas locais e as alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar
interesse e solucionar conflitos existentes.
§ 1° -E assegurado o direito as entidades legalmente cons{ituidas e aos partidos politicos de

participarem do processo de elaboraeao do Plano Diretor e do Plano Plurianual.

Art. 46 -0 planejamento municipal devera orientar-se pelos seguintes principios basicos:

I -democracia e transpatencia no acesso as informae6es disponiveis;
11 -eficiencia e eficacia na utilizagao dos recursos financeiros, t6cnicos e humanos disponiveis;

Ill -complementaeao e integraeao de politi.cas, planos e programas setoriais;

lv -viabilidade tecnica e econ6mica das proposie6es, avaliada a partir do interesse social da solueao e
dos beneficios ptlblicos;

V -respeito e adequa?ao a realidade local .e regional em consonancia com os planos e programas
estaduais e. federais existentes;

VI -preservaeao e recupera?ao dos espaeos ptlblicos da cidade, do espago urbano, da propriedade e
do uso do solo.

Art. 47 -A elabora?ao e a execueao dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerao
as diretrizes do Plano Diretor e terao acompanhamento e avaliaeao permanentes, de modo a garantir o
seu exito e assegur^ar sua continuidade.
Art. 48 -0 planejamento das atividades do Governo Municipal obedecefa as diretrizes deste capitulo e

sera feito por meio de elaboragao e manuten?ao atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos,
conforme Lei Federal n°.10.257/2001 e art,165, inciso I,11 e Ill da Constituieao Federal;
I -Plano Diretor;
11 - Plano Plurianual;

111 - Lei de Diretrizes Ongamentarias;
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lv -Ongamento Anual.
Art. 49 -Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverao

jncorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Municipio, dadas as suas
implicag6es para o desenvolvimento local.

Capitulo VII

`-

DAS OBRAS E SERV[COS MUNICIPAIS

.

Art. 50 -Cabefa ao Municipio organizar seus servigos pdblicos, tendo em vista as peculiaridades

locais, de modo que sua execu?ao possa abranger eficientemente todos os campos do interesse
comunitario.

Art. 51 -Os servigos pdblicos de interesse local serao organizados 6 prestados diretamente ou sob
regime de concessao ou permissao.

Pafagrafo Unico -Enquadram-se nos termos deste artjgo os servjgos, entre outros, de abastecimento

de agua e tratamento de esgoto.

Art. 52 -Sem pfevio ongamento de custo, salvo nos casos de extrema urgencia, nao sera executada
qualquer obra, servi?o ou melhoramento.

Paragrafo Onico -Os casos de extrema urgencia serao definidos em lei.
Art. 53 -A permissao ou autorizaeao de servigo ptlblico municipal, sempre a titulo precario, dependefa

de lei, e sera outorgada pelo Prefeito ao pretendente que, dentre os que houverem atendido ao

chamamento, tiver proposto a prestaeao sob condig6es que por todos os aspectos melhor convenham
aos interesses pdblicos.
§ 1.a -0 chamamento a que se refere este artigo sera precedido por edital publicado em 6rgao oficial
de imprensa de circulaeao regional e estadual, bern como de ampla publicidade nos meios de
comunica?ao.

§ 2.a -A permissao ou autorizagao em nenhum caso importafa em exclusivijade ou em privilegio na

prestagao do servi?o que, em igualdade de condic6es, podefa ao mesmo tempo ser permitido ou
autorizado a terceiros.
§ 3.a -Os servigos permitidos ficarao seinpre sujeitos a regulamentagao e fiscalizaeao do Munic(pio,
incumbido, aos que os executam mante-los em permanente atualiza?ao e adequagao as necessidades
dos usuarios.

Art. 54 -A concessao de servieo ptlblico municipal:
I -dependefa de autorizagao legislativa;

H -sera obrigatoriamente precedida de licita?ao, salvo se outorgada a outra pessoa juridica de direito
pt,blico;

Ill-estipular-se-aatrav6sdecontratosolene,emquedemodoexpressoseconsigne:
a) -o objeto, os requisitos, as condie6es e o prazo da concessao;
b) -a obrigaeao do concessionario de manter servieo adequado;

c) - a tarifa a ser cobrada, fixada de modo a permitir a justa remuneragao do capital, o melhoramento e
aexpansaodgservi?a.embasesqueasseguremoequilibrioecon6micoefinanceirodocontrato;

d) -fiscalizagao permanente, pelo 6rgao pdblico concedente, das condig6es de prestacao do serviap
concedido;

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

Art.55 -0 Municipio, desobrigado de qualquer indenizaeao, ietomafa os servi¢os permitidos ou
concedidos, quando:

I -estiverem sendo provadamente executados em desconformidade com o ato da permissao ou

autorizagao, e com o contrato de concessao;
11. se revelarem inequivocamente insuficientes para o satisfat6rio atendimento dos usuarios;
Ill . impedir o autorizado, permissionario ou concessionario, a fiscalizagao pelo Municipio dos servieos

objeto de autorizaeao, permissao ou concessao.
Art.56 -Sao nulos de pleno direito oS atos de permissao ou concessao, bern como quaisquer

autorizae6es ou ajustes, quando feitos em desacordo com o estabelecido nesta Lei.
Titulo lv

DA ORGANIZA?AO DOS PODERES
Capitulo I

DisposieAO GERAL

Art.57-Sao Poderes do Municipio, independentes e harm6nicos, o Legislativo e o Executivo,

conforme art. 29 e 30, caput da Constituigao Federal.
Pafagrafo Unico - lnvestido em urn deles, o agente politico nao podera exercer as atribui?6es de
outro.
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Capitulo 11

DO PODER LEGISLATIVO

Se9ao I
Da Camara Municipal
.

Art. 58 - 0 Poder Legislativo 6 exercido pela Camara Municipal, composta de Vereadores, eleitos para
cada legislatura entre cidadaos maiores de dezoito anos, no exercicio dos direitos politicos, pelo voto

direto e secreto.
§ 1° -Cada legislatura tefa a dura?ao de quatro anos, iniciando-se a 1° de janeiro do ano seguinte ao
da eleigao.

§ 2° -0 ndmero de vereadores para representaeao da legislatura subseqtlente sera fixado pela
Camara Municipal, respeitados os limites estipulados no art. 29, inciso lv, da Constituigao Federal.
§ 3° -Sao condie6es de elegibilidade para o mandato de Vereador, na forma da lei eleitoral 9.504/97,
I - nacionalidade brasileira;
11 -Pleno exercicio dos direitos politicos;

Ill -o alistamento eleitoral;

lv -o domicilio eleitoral na circunscrigao;

V - a filiagao partidaria;
Vl -a idade minima de 18 anos;
VIl -ser alfabetizado.

Art.59 . As deliberag6es da Camara Municipal e suas comiss6es serao tomadas por maioria de votos,
presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposi?ao em contrario prevista nesta Lei
Organica.
Art.60 -Ao
financeira;

Poder Legislativo Municipal fica assegurada autonomia funcional, administrativa e

Subsegao I
Das Atribuie6es da Camara Municipal

Art.61. Compete a Camara Municipal dispor, sobre as materias de competencia do Municipio,

especialmente sobre:

I -a satlde, a assistencia ptlblica e a proteQao e garantia dos direitos das pessoas portadoras de
deficiencia;

,.

H-aprotegaodedocumentos,obrasepol{ticasobrebensdevalorhist6rico,artistlcoeculturalcomo
os monumentos, as paisagens naturais nofaveis do Munic{pio;

111 -a impedir a evasao, destrui?ao e descaracterlzagao de obras de arfe e outros bens de valor
historico, art{stico e cultural do Municipio;

lv-aaberturademeiosdeacessoacultura,aeducaeaoeaciencia;
V-regrasdeprote?aoaomeioambienteeaocombateapoluigao;
Vl -ao incentivo a inddstria e ao com6rcio;

VH-aofomentodaprodugaoagropecuariaeaorganizagaoaoabastecimentoalimentar;
Vlll -a produeao de programas de constru?ao de moradias populares, melhorando as condie6es

habitacionais e de saneamento basico;

lx -ao combate as causas da pobreza e aos fatores de marginaliza?ao, promovendo a integra?ao
social dos setores desfavorecidos;
XiacooperagaocomUniaoeoEstado,tendoemvistaoequil{brio,odesenvolvimentoeobem-estar,

atendidasasnormasfixadasemleicomplementarfederal;
Xl -as pol{ticas pdblicas do Municipio;

X«-decreta?aoearrecada?aodostributosmunicipais,normatiza?aodareceitatribufaria,autoriza?ao,
iseneao e anistia e a remissao de d`vidas;
Xlll . Orgamento Anual, o Plano Plurianual e as Diretrizes Orgamenfarias, bern como autorizar a

aberturadecteditossuplementareseespeciais,despesaegestaopatrimonialefinanceiradenatureza
pdblica e divida pdblica;

XIV-obteneaoeconcessaodeempfestimoseoperae6esdecfedito,bemcomosobreaformaeos
meios de pagamento;
XV-concessaodeauxiliosesubveng6esouqualqueroutraformadetransfeiencia,sendoobrigat6riaa

presta?ao de contas, na forma da lei;
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XVI -permissao, autorizaeao ou concessao a pessoa de direito pdblico ou privado para a execu?ao ou
explora?ao de servieos pdblicos do Municipio, respeitado os preceitos da lei federal aplicavel;

Xvl -permissao e concessao de direito real de uso de bens municipais e autorizagao para gravame de
Onus;

XVIl -regular os casos de aliena?ao de bens da administragao direta, indireta, mediante concorfencia

pdblica obrigat6ria, sendo vedada, em qualquer hip6tese, nos tlltimos seis meses de mandado do
Prefeito Municipal;
^`

Xvlll -aquisigao de bens im6veis, especialmente quando se tratar de doagao onerosa;
XIX -criagao, organiza?ao e supressao de distritos, observada a legislagao estadual;

XX -criaeao, alteraeao e extineao de cargos, empregos e fung6es ptlblicas, fixaeao da respectiva
remunera?ao, institui?ao de regime juridico do pessoal, estabilidade e aposentadoria;
Xxl - Plano Diretor;

XXII -dar nomes as vias, pr6prias e logradouros pdblicos, vedada, em qualquer caso, a homenagem a

pessoas vivas;
XxllI . baixar normas gerais de ordenaeao urbanistica e regulamento sobre ocupagao do espa?o
urbano, parcelamento, uso e ocupaeao do solo e das edificae6es;
XXIV -organizaeao e prestagao de servigos pdblicos;

XXV .estabelecer condig6es para a abertura, localizagao o funcionamento e inspe?ao de
estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares, bern como a cassa9ao da licen?a

respectiva;
Xxvl -fixar feriados municipais nos termos da legisla9ao federal;
XXVII . criar e regulamentar o uso de simbolos municipais;

Xxvlll -autorizar convenio com entidades pdblicas ou particulares;
XXX -lnstituir o C6digo de Postura do Municipio.

Art.62 -Compete a Camara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribui?6es;
I -eleger sua mesa Diretora destitui-Ia na forma desta Lei Organica e do Regimento lnterno e constituir

suas comiss6es permanentes;
11. elaborar seu regimento lnterno a ser aprovado por maioria de seus membros;

Ill -fixar em ate trinta dias antes do final de cada legislatura, a remunera?ao do Prefeito, do Vice Prefeito, para vigorar na legislatura subseqtlente;
lv-exercerafiscalizaeaofinanceira,ongamentaria,operacionalepatrimonialdoMunic{pio;

V Ijulgar as contas anuais do Municipio e apreciar os relatorios sobre a execu?ao dos planos de
Governo;

VI -sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem ao poder regulamentar;
VH-dispor§obresti-aorganizagaoeseufuncionamento,cria?ao,transformagaoouextin?aodecargos,

empregos e fun?6es de seus servieos e fixar a respectiva remuneraeao;
VllI -autorizar o Prefeito a se ausentar do Municipio, quando a ausencia exceder a quinze dias e por

necessidade do servico;
lx -mudar temporariamente ou definitivamente a sLla sede;

X -fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo;

Xl -proceder a tomada de contas do Prefeito Municipal, quando nao apresentados a Camara dentro do

prazo de sessenta dias ap6s a abertura da sessao legislativa;
Xll -processar e julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os vereadores e afasta-los definitivamente de seus
cargos ou mandatos, nos casos e condig.6es previstos nesta Lei Organica e demais leis;

Xlll -representar ao Ministerio Ptlblico, mediante aprova?ao de dois teraps dos seus membros, contra o

Prefeito, vice-prefeito, os Secrefarios Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela
pratica de crimes contra a Administra?ao Ptlblica que tiver conhecimento;

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

XV -conceder licenea ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para afastamento do cargo;
Vxl -criar comiss6es especiais de inqu6rito sobre fato determinado que se inclua na competencia da

Camara Municipal, sempre que o requerer pelo menos urn tengo dos membros da Camara e o aprovar;

Xvll -convidar o Prefeito para comparecer a Camara a tim de prestar informae6es sobre assuntos de
interesse do Municipio, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da convocagao;

Xvlll . solicitar por deliberaeao da maioria de seus membros ou de suas comiss6es, sempre que julgar
necessario, informag6es ao chefe do Poder Executivo, Secretario Municipal ou autoridade equivalente,

que as prestara no prazo maximo de quinze dias dteis, sob pena de crime de responsabilidade;
XIX - autorizar referendo e convocar plebiscito;
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XX -decidir sobre a perda do mandato de Vereador, nas hip6teses e condi?6es previstas nesta Lei
organica;

Xxl -conceder titulo honorifico ou qualquer outra honraria a pessoas que tenham reconhecidamente
prestado servigos ao Municipio, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de dois tengos de

seus membros;
Xxll -deliberar sobre o adiamento e suspensao de suas sess6es;
XXIIl -requisitar ao Prefeito, por iniciativa de seu Presidente, o numerario necessario as suas despesas

que devera .ser repa-ssado ate o dia 20 de cada mss, conforme art. 29a, § 2°, inciso I, 11 e Ill da
Constituigao Federal;
XXIV -aprovar previamente, a alienagao ou concessao de im6veis municipais;

XXV -convocar os secretarios e demais ocupantes de cargos de confianca do Municipio para

comparecerem a Camara a fim de prestar informae6es sobre assuntos inerentes as suas atribuig6es,
no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da convocaeao;`
Paragrafo Unico -0 desatendimento do disposto nos incisos XVII, Xvlll, XXIll e XXV implicara tomado

de providencias, nos termos da lei, por parte do Presidente da Camara pars fazer cumprir a legislacao.

Se9ao 11

Dos Vereadores
Subse9ao I
Disposie6es Gerais

Art. 63 -Os Vereadores, agentes politicos do Municipio, sao inviolaveis no exercicio do mandate, por

suas opini6es, palavras e votos na circunscrigao do Municipio e terao acesso as repartie6es pdblicas
municipais para informarem-se do andamento de quaisquer providencias administrativas, conforme

art. 29, inciso VIII da Constituigao Federal.

Art. 64-Os Vereadores nao serao obrigados a testemunhar, perante a Camara, sobre informae6es
recebidas ou prestadas em razao do exercicio do mandato, nem sobre as provas e pessoas que lhes
confiarem ou delas receberam informa?6es.
Art. 65 -E incompativel com o decoro parlamentar, alem dos casos definidos no Regimento lnterno, o

abuso das prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a percepgao, por estes, de vantagens
indevidas.

Subsegao 11

Da posse

Art.66-ACamaraMunicipalreunir-se-a,emsessaoprepgratoria,apartirde1.°dejaneirodoprimeiro

ano da legislatura, para a posse de seus membros.
§1.a-Aposseocorrefaemsessaosolene,comqualquerntlmero,sobapresidenciadoVereadormais
votado dentre os presentes;
1.

§ 2.a -0 Vereador que deixar de tomar posse na sessao prevista neste artigo devefa faze-lo na
primeira reuniao ordinaria da primeira sessao legislativa, se aprovada sua solicitagao pela maioria

absoluta dos membros da Camara;
§ 3.a -No ato da posse, os Vereadores devefao desincompatibilizar-se e apresentar declaragao de
seus bens, renovando-a, quando do termino do mandato, sendo ambas transcritas em livro, resumidas
em ata e dispostas ao conhecimento pdblico.

§ 4.a -A perda do mandato, por inobservancia do disposto neste artigo, sera declarada pelo Presidente
da Camara Municipal.

suBSEeAO lil
Das lncompatibilidades

Art. 67 -Os Vereadores nao poderao:
I -desde a expedieao do diploma:

a -aceitar-ou exercer cargo, fun?ao ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissiveis
no Municipio, suas autarquias, empresas pdblicas, sociedade de economia mista, fundae6es ou
empresas concessionarias de servieos pdblicos municipais:

11 -desde a posse:

a -ocupar cargo em comissao, exercer fungao de confianga, declarados em lei de livre nomeagao e
exoneraeao, nas entidades referidas na alinea "a", do inciso I;

b -patrocinar causas em que sejam interessadas quaisquer das entidades g que se refere a alinea "a",
do inciso I.

Art. 68 - Perdefa o mandato o Vereador:
I -que infringir quaisquer das proibie6es estabelecidas no artigo anterior;

11 -cujo procedimento for declarado incompat`vel com o decoro parlamentar;
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Ill -que deixar de comparecer, a tenga parfe das sess6es ordinarias da Camara, salvo em caso de
licenea ou de missao oficial autorizada; ou a cinco sess6es extraordinarias regularmente convocadas e
assinadas pelo vereador;
lv -que perder ou tiver suspensos os direitos politicos;
V -quando o decretar a Justice Eleitoral, nos casos previstos na Constituieao Federal;
VI -que sofrer condenaeao criminal em sentenga transitada em julgado;
VII -que deixar d6-residir no Municipio;

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

§ 1.° -Extingue-se o mandato, e assim sera declarado pelo Presidente da Camara, quando ocorrer
falecimento ou rentlncia por escrito do Vereador.
§ 2.a . Nos casos dos incisos I, 11, Vl, Vll deste artigo, a perda do mandato sera decidida por voto

secreto de dois tereos dos membros da Camara.
§ 3.° -Nos casos dos incisos Ill, lv, Vlll, a perda do mandato sefa declarada pela Mesa da Camara, de
oficio ou mediante provocaeao de qualquer Vereador.

Art. 69 -Nao perdera o mandate o Vereador:
I -investido no cargo de Secretario Municipal, onde devera optar pelo subsidio do 6rgao em que

estiver lotado.

11 -licenciado por motivo de doenga ou para tratar, sem remunera?ao, de interesse particular, bern
como pa.ra cumprir missao de interesse do Municipio.

Paragrafo Onico -Ocorrendo vaga e nao havendo suplente, far-se-a elei?ao para preenche-la se
faltarem mais de quinze meses para o t6rmino do mandato.

Subsegao IV
Das Licen9as

Art. 70 -0 Vereador podefa licenciar-se:

I -por motivo de sadde, devidamente comprovado;
11 -para tratar de interesse particular, nesse caso, sem remuneragao;
Ill -por cento e vinte (120) dias, a mulher, ap6s o parto ou adoeao;

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

§ 10 -Nos casos de licengas previstas no caput deste artigo, o Vereador podefa reassumir antes que
tenha escoado o prazo de sua licenea.
§ 2° - Para fins de remuneraeao considerar-se-a como em exercicio o Vereador licenciado nos termos

dos incisos I, Ill e lv, deste artigo;
§ 3° - 0 Vereador investido no cargo de Secretario Municipal sera considerado automaticamente
licenciado;

`-

§ 4° - 0 afastamento para o desempenho .de miss6es temporarias de interesse do Municipio nao sera
considerado como de licenea, fazendo o vereador jus a remunera?ao estabelecida.
§ 5° -0 vereador que estiver licenciado nos termos dos incisos I e Ill, deixara de perceber subsidio e

passafa a perceber auxilio doenga ou auxilio maternidade, para que assim sendo, sai dos 70% da
receita da Camara, previstas no artigo 29-A da Constitui?ao Feder`al e entrara no ongamento de 30% da

receita destinadas a manuten?ao da mesma.
I -A Camara Municipal arcara com todos os vencimentos durante o prazo que for necessario para que
o lNSS analise toda a documentagao e a pericia defina sobre o deferimento ou nao, da licenGa do

vereador, sendo que caso seja indeferido o vereador tera a opcao de voltar imediatamente a sua
fungao, sob pena de estar contando prazo para declaragao de vacancia de seu cargo, cumulado com
perda da remuneragao.

Subsegao V
Da Convocagao dos Suplentes

Art. 71 -No caso de vaga, de licen?a por prazo superior a cento e vinte dias ou investidura nos cargos

previstos no ardgo 70, far-se-a a convocaeao dos suplentes pelo Presidente da Camara.
§ 1.a -0 suplente convocado devera tomar posse dentro do prazo de quinze dias, salvo motivo justo
aceito pela Camara, sob pena de ser considerado renunciante;

§ 2.a -Ocorrendo vaga e nao havendo suplente, o Presidente da Camara comunicafa o fato, dentro de
quarenta e oito horas, ao Tribunal Regional Eleitoral;

§ 3.°- Enquanto a vaga a que se refere o paragrafo anterior nao for preenchida, calcular- se- a o`
quorum em fungao dos Vereadores remanescentes
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Se9ao 11

Da Eleigao da Mesa
Art. 72 -Cabe a Camara dispor no Regimento lnterno, sobre a eleigao e composicao da Mesa Djretora,
observando-se o seguinte:

I -o mandato dos membros da Mesa Diretora sera de dois anos, vedada a recondugao para o mesmo
cargo na eleigao imediatamente subsequente.
11 -qualquer membro da Mesa podefa ser destituido, pelo voto secreto da maioria absoluta dos

membros da Camara Municipal, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas
func6es, devendo o Regimento lnterno da Camara Municipal dispor sobre o processo de destitui?ao e
sobre a substitujeao do membro destituido;

111 -na constituigao da Mesa sera assegurada, tanto quanto possivel, a representagao partidaria,
respeitada a proporcionalidade dos partidos que participem da Casa;

IV -na ausencia dos membros da Mesa e suplentes, assumifa a Presjdencia o Vereador mais idoso

dos presentes;
V -ocorrendo vaga na Mesa Diretora, a Camara realizafa, dentro de quinze dias, eleigao do substjtuto.

Subsegao I
Das Atribuig6es da Mesa
Art. 73 . Compete exclusivamente a Mesa Diretora da Camara Municipal, alem de outras atribuig6es
estipuladas no regimento lnterno; o segujnte:

I -enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, ate o dia 28 de fevereiro as contas do
exercicio anterior;

11 -organizar os servigos administrativQs e propor ao Plenario; projetos de resolugao que criem,

transformem e extingam cargos, empregos ou fune6es da Camara Municipal, bern como a fixa?ao da

respectiva remuneraeao, observadas as determinag6es legais;
111. declarar a perda do mandato do Vereador, de oficjo ou por provocagao de quaisquer dos membros
da Camara, assegurada ampla defesa, e o contradit6rio, nos termos da lei e do Regimento lnterno,

especialmente nos casos dos artjgos 62 e 63 desta Lei organica;
IV . elaborar, de conformidade com legislagao federal e estadual, a proposta ongamentaria de poder
Legislativo, encaminhando-a ao Prefeito, par inclusao no Ongamento Geral do Municipio.

Pafagrafo Onico -A Mesa Diretora decidira sempre por maioria de seus membros efetivos.
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Ill - Leis Ordinarias;

IV - Resolue6es
V -Decretos Legislativos.

Paragrafo Onico - Lei Complementar dispora sobre a elaboragao, reda?ao, alteraeao e consolidagao
das leis.

Subseeao 11

Das emendas a Lei Organica

Art. 85 -A lei Organica municipal podera ser emendada mediante proposta;
I -de urn tengo, no minimo, dos membros da Camara Municipal;
11 -do Prefeito Municipal;

Ill -da populaeao subscrita por cinco por cento do eleitorado do Municipio;

lv -De Comissao Especial criada para esse fim.

a) A proposta apresentada por Comissao Especial nao depende de parecer das Comiss6es
Permanentes.
§ 1°-A proposta de emenda a lei Organica Municipal sera discutida e votada em dois turnos de
discussao e votagao, com intersticio m{nimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver,

em ambos, dois tengos dos votes dos membros da Camara;
§ 2° - A Lei Organica Municipal nao podera ser emendada na vigencia da decretaeao de Estado de
Sitio, de estado de Defesa ou de lnterveneao do Estado no Municipio;

§ 3° -Aprovada a emenda, esta sera promulgada pela Mesa da Camara, com o respectivo ndmero de
ordem.

Subsegao 111

Das Leis

Art. 86 -A iniciativa das leis complementares e ordinarias cabe a qualquer Vereador ou Comissao da

Camara, ao Prefeito Municipal e aos cidadaos, na forma e nos casos previstos nesta Lei Organica.
Art. 87 -Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre:
I-organizaeaoadministrativa,mat6riasongamentariasetributariaseosservigosptlblicos;
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11-os servidores ptlblicos municipais, seu regime juridico, a criagao e o provimento de cargos,

empregos e fung6es na administraeao direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo, a

estabilidade, a fixagao e alteragao de remuneragao, salvo as exce¢6es previstas na Constituigao
Federal e Estadual e nesta Lei Organica;
Ill -a criaeao, a estruturaeao e as atribuig6es dos 6rgaos ptlblicos da administraeao municipal.

Pafagrafo tlnico-Nao sera admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciatjva do

Prefeito, ressalvadtg o disposto no art.166, § § 3° e 4°, da Constituigao da Repdblica.
Art. 88 - A iniciativa, popular sera exercida pela apresentagao, a Camara Municipal de projeto de lei

subscrito por, no minlmo, cinco por cento dos eleitores jnscritos no Municipio, contendo assunto de

interesse especifico do Municipjo, da cidade ou de bairros;

§ 1.a -A proposta popular devera ser articulada, exigindo-se para o seu recebimento pela Camara, a
identificagao dos assinantes, mediante indicagao do ntlmero do respectivo titulo eleitoral;

§ 2.° . Os projetos de lei apresentados atrav6s da iniciativa popular serao inscritos prioritariamente na
ordem do dia da Camara;

§ 3.a -Os projetos serao discutidos e votados no prazo maximo de quarenta e cinco dias, garantida a
defesa em plenario por urn dos cinco primeiros signatarios;
§ 4.a - Decorrido o prazo do pafagrafo anterior, o projeto ira automaticamente para a votagao,
independentemente de pareceres;

§ 5.a -Nao tendo sido votado ate o encerramento da Sessao Legislativa, o projeto estafa inscrito para a
votagao na sessao seguinte da mesma legislatura ou na primeira sessao da legislatura subsequente.
Art. 89 T Sao objetos de leis complementa.res as seguintes materias:
I -Plano Diretor;
11 -C6digo Tribufario Municipal;

111 -C6digo de Posturas;

IV -C6digo Ambiental;
V-C6digo da Vigilancia Sanitario;

VI -Regime Juridico dos Servidores;

VII -Plano de Promo?ao e carreira dos.servidos da Educagao.

Paragrafo Unico -As leis complementares exigem para a sua aprovagao o voto favoravel da maioria
absoluta dos membros da Camara, asseguradas as regras estabelecidas na votagao das leis
ordinarias.

Art. 90 -Nao sera admitido o aumento das despesas previstas nos projetos que versem sobre a
organizaeao dos serviaps administrativos na Camara Municipal.
Art. 91 -0 Prefeito enviafa a Camara Municipal projetos de lei de sua iniciativa e podefa solicitar

urgencia para apreciagao;

§ 1.a -A sol.icitacao`'prevista no caput d6ste artigo devera ser apreciada pela Camara dentro de, no
maximo, quarenta e cinco dias, contados da data do seu recebimento;

§ 2.a - Esgotado o prazo prescrito no pafagrafo anterior sem deliberaeao pela Camara, sera esta
incluida na ordem do dia, sobrestando-se a deliberagao quanto aos demais assuntos, ate que se ultime
a votagao;

§ 3.a - 0 prazo estabelecido no presente andgo nao corre em pe`riodo de recesso da Camara e nem se
aplica aos projetos regulados em lei complementar.
Art. 92 -0 projeto de lei aprovado pela Camara sera, no prazo de dez dias tlteis, enviado pelo seu
Presidente ao Prefeito que, concordando, o sancionafa no prazo de quinze dias tlteis;
§1.a-Decorridooprazodequinzediastlteis,osilenciodoPrefeitoimportafaemsaneaofacita;

§ 2.a . Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrario ao interesse
ptlblico, vefa-Io-a total ou parcialmente, no prazo de quinze dias tlteis, contado da data de recebimento,
e comunicafa, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Camara os motivos do veto;

§3.°-0vetoparcialsomenteabrangefatexpintegraldeartigo,deparagrafo,deincisooudealinea;

§4.a-0Jetoseraapreciadonoprazodetrintadias,contadodoseurecebimento,comparecerousem
ele, em uma tlnica discussao e votagao;
§5.a-0vetosomenteserarejeitadopelamaioriaabsolutadosVereadores,mediantevotaeaosecreta;
§ 6.a . Esgotado sem deliberaeao o prazo prevista no § 4.a deste artigo, o veto sera colocado na ordem
do dia da sessao imediata, sobrestadas as demais proposig6es ate sua vota?ao final;

§ 7.a -Se o veto for rejeitado, o projeto sera enviado ao Prefeito, em quarenta e oito horas, para sangao
e publicaeao;

§ 8.° . Se o Prefeito nao sancionar publicar a lei nos prazos previstos, e ainda no caso de sancao tacita,
o Presidente da Camara a promulgafa e publicara;

§ 9.a . Se o presidente da Camara nao o fizer no prazo de quarenta e oito horas, cabefa ao VicePresidente obrigatoriamente faze-lo;
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§ 10.a -A manutengao do veto nao restaura materia suprida ou modificada pela Camara.

Art. 93 -A mat6ria constante de projeto de lei rejeitado somente podefa constituir objeto de novo
projeto, na mesma sessao legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Camara.

Art. 94 -A Resolugao destina-se a regular materia politico-administrativa da Camara, de sua
competencia exclusiva, nao dependendo de sangao ou veto do Prefeito Municipal.

Art. 95 -0 Decreto Legislativo destina-se a regular mat6ria de competencia exclusiva da Camara que

produza efeitos externos, nao dependendo de san?ao ou veto do Prefeito.
^`

Art. 96 -0-Processo Legislativo das Resolue6es e dos Decretos Legislativos se da fa conforme
determinado no Regimento lnterno da Camara, observando no que couber, o disposto nesta Lei
organica.

Seeao Vll

Da Remuneragao dos Agentes Politicos
Art. 97 -A remuneragao do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Presidente da Camara e dos Vereadores
sera fixada pela Camara Municipal no .dltimo ano da legislatura, ate trinta dias antes da eleigao

municipal, vigorando para a legislatura subseqtlente, observado o disposto na Constituigao Federal e
Estadual.

Art. 98 -A remuneraeao do Prefeito nao podera ultrapassar 15 vezes o valor do menor salario pago
pela Administragao Pdblica Municipal.

Art. 99 -Na falta de fixaeao da remuneraeao do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, na forma
do artigo anterior, prevalecefa a do mss de dezembro do tlltimo ano da legislatura, atualizada
monetariamente pelo indice oficial de corre?ao.

Art.100 -Lei especifica fixara indeniza?ao de despesas de viagem do Prefeito, Vice-Prefeito e dos

Vereadores.
Pafagrafo Unico -A indeniza?ao de que trata este artigo nao sera considerada como remuneraeao.

•

Sessaovlll

Da Fiscalizagao Contabil, Financeira e Orgamentaria.

Art.101 -Observados os principios e as normas da Constituieao da Reptlblica e da Constitui?ao do
Estado, a fiscaliza?ao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial do Municipio e das
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entidades

da

administragao

direta,

indireta

e

fundacional,

quanto

a

legalidade,

legitimidade,

economicidade, aplica?ao dos recursos e das subveng6es e rendncia de receitas, sera exercida pela
CamaraMunicipal,mediantecontroleexterno,epelossistemasdecontroleinternodecadaPoder.
§ 1.a . 0 controle externo a cargo da Camara Municipal sera exercido com o auxilio do Tribunal de
Contas dos Municipios, que emitira parecer pr6vio, no prazo de sessenta dias de sua apresentagao,
sobre as contas mensais e anuais do Munic{pio.

§2.a-SomentepordecisaodedoisterapsdosmembrosdaCamaraMunicipaldeixaradeprevalecero
parecerptevioemitidopeloTribunaldeContasdosMunicipios,sobreascontasdoPrefeito.
.
§ 3.a -As c6ntas anuais do Prefeito ficarao no recinto da Camara Municipal durante sessenta dias,
anualmente, a disposiQao de qualquer contribuinte, para exame e apreciagao, o qual podefa
questionar-lhes a legitimidade, na forma da lei.

§ 4.a -A Camara Municipal nao julgara as contas antes de escoado o prazo para exame pelos
contribuintes.

§5.a-AscontasdaCamaraMunicipalintegram,obrigatoriament`e,ascontasdoMunicipio.

§ 6.a .As contas relativas a aplica?ao de recursos transferidos pela Uniao e pelo Estado serao
prestadas na forma da legislagao pertinente a cada esfera de govemo, podendo o Municipio
suplementaressascontas,semprejuizodesuainclusaonaprestagaoanualdecontas.
§ 7.a .Os responsaveis pela aplicagao ou guarda de valores ptlblicos prestarao contas de
conformidade com as normas baixadas pelo Tribunal de Contas dos Municipios.

Art. 102-0 Poder Legislativo e Executivo manterao, de forma integrada, sistema de controle interno
com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execu?ao dos programas de
governo de do Oreamento do Municipio;

11 -comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e eficiencia da gestao
ongamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e entidades da administragao municipal, bern como

da aplicaeao de recursos ptlblicos por entidades privadas;

Ill -exercer o controle das operae6es de ctedito, avais e garantias, bern como dos direitos e deveres
do Municipio;

lv-apoiarocontroleexternonoexerc`eiodesuamissaoinstitucional.
§1.a.06rgaoresponsavelpelocontroleinternodoExecutivo6aAuditoriaGeraldoMunicipio.

§2.a-Osresponsaveispelocontroleinterno,aotomaremconhecimentodequalquerirregularidadeou
ilegalidade, dela darao ciencia ao Tribunal de Contas dos Municipios.
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§ 3.a -Qua.Iqu.er cidadao, partido politico, associagao ou sindicato, 6 parte legitima para, na forma da
lei, denunciar irregularidade perante o Tribunal de Contas dos Municipios.

Art.103-0SecretarioGeraldoControlelnternos6seraadmitidoap6sapreciacaodesuaconvocagao
pela Camara Municipal, devendo o mesmo ser qualjficado para o cargo.

PafagrafoUnico-0cargodoSecretarioGeraldeControlelnternoterminacomomandatodoprefeito
que o admitiu, podendo ser reconduzido ao cargo somente depois de nova aprova?ao feita pela
Camara Municipal.

Art. 104 -..0 Pods.r Executivo encaminhara no final de cada ano, a Camara Municipal, sob pena de

responsabilidade, no mss seguinte a cada trimestre:

I -o ntlmero total dos servidores pdblicos nomeados e contratados, por classe de empregos, durante o
trimestre;

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

Capitulo Ill

Do Poder Executivo

Se9ao I
Do Prefeito Municipal

Art.105 -0 Poder Executivo 6 exercido pelo Prefeito, com fung6es politicas, executivas e
administfativas e auxiljadas por Secretarios Municipais.

Art. 106 -0 Prefeito e o Vice-Prefeito serao eleitos pelo povo atrav6s do voto direto, universal e

secreto, numa s6 chapa, em plejto simultaneo, dentre cidadaos maiores de vinte e urn anos, no gozo
dos direitos politicos, observadas as condig6es de elegibilidade prevjstas no art. 14, da Constituigao da

Reptlblica, para urn mandato de quatro anos, prorrogaveis por mais quatro anos em caso de reeleieao.
§ 1.a . Sera considerado eleito a fungao de Prefeito, o candidato que, registrado por Partido Politico,
obtiver maior quantidade de votos, nao computados os em branco e os nulos.

§ 2.a . Em caso de mais de urn candidato com a mesma votagao, considerar-se-a eleito aquele qile
tjver mais idade.

Art.107 -0 Prefeito e o Vice-Prefeito tomarao posse no dia 1.° de janeiro do ano subseqtlente ao da
eleigao, em sessao solene da Camara Municipal ou, se esta nao estiver reunida, perante a autoridade
judiciaria competente, ocasiao em que prestarao o seguinte compromisso:

®

^

a

"P;ometo cumprir a Constitui?ao Federal, a Const-i!u.igao Estadual e a _LEI__Pr_g_aLni=_a._¥.u^n!:i^PaAl:

;;s-i;i; ::..I.ek:: ;rJ;gj€;; -b6m geral' dos municiies e exercer o cargo sob inspira?5o da
democracia, da legitimidade e da legal.Idade".
§ 1.a -Se ate o dia 10 de janeiro, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de force maior
devidamente comprovado e aceito pela Camara Municipal, nao tiver assumido o cargo, este sera

declarado vago.

§ 2.a -Enquanto nao ocorrer a posse do Prefeito, assumira o cargo o Vice-Prefeito, e na falta ou
impedimento deste, o Presidente da Camara Municipal.
+-

§ 3.a - No ato da posse e ao termino do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito farao declaragao ptlblica
de seus bens, a qual sera transcrita em livro pr6prio arquivado na Camara Municipal, resumidas e atas
e disposta ao conhecimento pdblico.

§4.a.0Vice-Prefeito,alemdeoutrasatribuie6esquelheforeinconferidaspelaConstituieaodoEstado
e por esta Lei Organica, auxiliafa o Prefeito, quando for convocado para miss6es especiais, e podera,

sem perda de mandate e mediante autorizagao da Camara, estadual ou federal.
Art.108 -Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, serao chamados ao exercicio do
Poder Executivo, sucessivamente, o Presidente e o Vice-Presidente da Camara Municipal.

Art. 109 -Vagando s6 o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-a eleigao noventa dias depois de

aberta a dltima vaga, para completar o periodo dos antecessores.
§ 1.a -Ocorrendo a vacancia no terceiro ano do periodo de governo, a eleieao para ambos os cargos
sera feita trinta dias depois de aberta a tlltima vaga, pela Camara Municipal, na forma da lei.
§ 2.a . Ocorrendo a vacancia no tlltimo ano do periodo de govemo, serao sucessivamente chamados
para exercer o cargo de Prefeito, o Presidente e o Vice-Presidente da Camara.
Art.110 -Ate trinta dias antes das eleie6es municipais, o Prefeito devefa preparar, para entregar ao
sucessor e para publicagao imediata, relatorio da situa¢ao da Administragao Municipal que contera,

entre outras, informae6es atualizadas sobre:
I -divida do Municipio, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dividas
em longo prazo e encargos decorrentes de operae6es de cfedito, informando sobre a capacidade da
Administra?ao Municipal em realizar operae6es de cfedito de qualquer natureza;

11-medidas necessarias a regularizaeao das contas municipais perante o Tribunal de Contas dos
Municipios;

Ill -prestag6es de contas, de convenios celebrados com organismos da Uniao e do Estado, bern como
do recebimento de subvene6es ou auxilios;
IV -situaeao dos contratos com comissionarias e permissionarias de serviap ptlblico;
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V -estado de obras e servigos em execugao ou apenas formalizados, informando sobre o que foi
realizado e pago e o que ha por executar e pagar, com os prazos respectivos;
Vl -transferencias a serem recebidas da Uniao e do Estado por fonga de mandamento constitucional
ou de convenios;
VIl -projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Camara Municipal, para permitir que a

nova administragao decida quanto a conveniencia de lhes dar prosseguimento, acelerar seu
andamento ou retira-los;

VIIl -situagao dos S6rvidores do Municipio, seu custo, quantidade e 6rgaos em que estao lotados e em
exercicio.

Art.111 -Sao crimes de responsabilidade do Prefeito os atos assim definidos em lei federal.

Pafagrafo Unico- 0 Prefeito sera julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Tribunal de
Justiga do Estado.
Art.112 -Sao infrae6es politico-administrativas os atos do Prefeito definidas nesta Lei Organica e nas
demais leis.

Paragrafo dnico - Pela pratica de infragao politico-administrativa o Prefeito sera julgado perante a
Camara Municipal.

Subsegao I
Das Atribuig6es do Prefeito
Art. 113 -Compete privativamente ao Prefeito:

I -representar o Municipio em juizo e fora dele;
11 -exercer a dire?ao superior da Administra?ao Ptlblica Municipal;

Ill -injcjar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Organica;

IV -sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Camara e expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execugao;
V -vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
Vl -enviar a Camara Municipal o Plano Plurianual, as Diretrizes Ongamentarias, o Ongamento Anual do
Municipio e o Plano Diretor;

VIl -apresentar anualmente a Camara Municipal relat6rio circunstanciado sobre o programa da

administragao para o ano seguinte, assim como com rela?ao ao estado das obras e dos servieos
municipais em execueao;
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Seeao lv

Das Reuni6es

Art.74.Asessaolegislativaanualdesenvolve-sede1°defevereiroa30dejunhoede1.°deagosto

a 15 de dezembro, independentemente de convoca?ao;
§ 1° -As reuni6es marcadas para as datas estabelecidas no capuf serao transferidas para o primeiro
dia tltil subseqtlente quando recairem em sabados, domingos ou feriados;
§2°-ACamaraMuni`6ipalreunir-se-aemsess6esordinarias,extraordinarias,soleneseespeciais,
conforme dispuser o seu Regimento lnterno e as remunerara de acordo com o estabelecimento nesta
Lei Organica e na legislaeao especifica;

§ 3° - A sessao legislativa nao sera interrompida sem a aprovaeao do Projeto de Lei de Diretrizes
Or?amenfarias.

Art. 75-As sess6es da Camara Municipal deverao ser realizadas em recinto destinado ao seu
funcionamento, podendo ser realizadas em outros locais do Municipio, por interesse social e se

aprovada por 2/3 dos membros da Camara.

Art. 76 -As sess6es da Camara serao sempre ptlblicas.

Art. 77 -As sess6es da Camara somente poderao ser abertas com a presenga minima de urn tergo dos
seus membros.
Art. 78 .A sessao legislativa extraordinaria sera convocada com tres dias de antecedencia pelo
Prefeito, pelo Presidente da Camara ou pela maioria dos Vereadores, em caso de urgencia ou
interesse ptlblico relevante, devendo nela ser tratada somente a materia que tiver motivado a

convocaeao.
Art. 79 Nao poderao ser realizadas mais de uma sessao extraordinaria no dia.

Pafagrafo Onico -A proibi?ao deste artigo nao impede a realizagao de sess6es ordinarias no mesmo
dia.

Art. 80 -A fixagao dos dias e horarios para a realizagao das sess6es ordinarias, dentro dos periodos
da sessao legislativa, sera regulada pelo Regimento lnterno, de conformidade com as necessidades
dos trabalhos legislativos.

Segao VI

Das Comiss6es

Art. 81 -A Camara Municipal tera comiss6es permanentes e especiais, constituidas na forma e com as
atribuie6es definidas no Regimento lnterno ou no ato de que resultar a sua criagao.
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§ 1° - Em cada comissao sera assegurada tanto quanto possivel, a representaeao proporcional dos
partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Camara;

§ 2° -As comiss6es, com competencia em razao da materia cabera o seguinte:
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento, a competencia do Plenario,

salvo se houver recurso de urn membro do Poder Legislativo;
11 -realizar audiencias pdblicas com entidades da sociedade civil;

111 - convocar Se.6retarios Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestarem

informag6es sobre assuntos inerentes as suas atribuig6es;

lv -receber petig6es, reclamag6es, representag6es ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou
omiss6es das autoridades ou entidades pdblicas;
V -solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadao;

VI - apreciar ae6es, politicas, planos, programas e projetos inerentes as suas atribuig6es e sobre eles
emitir parecer;

VIl -acompanhar junto a Prefeitura Municipal a elabora?ao da proposta ongamentaria, bern como a sua

posteriorexecugao.

Art. 82 -As comiss6es especiais de inqu6rito, que terao poderes de investigagao pr6prios das
autoridades judiciais, alem de outras previstas no regimento lnterno, serao criadas pela Camara

mediante requerimento de urn terap de seus membros, para apuracao de fato determinada e por prazo
certo, sendo suas conclus6es, se for o caso, encaminhadas ao minist6rio Pdblico para que este
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores,

Art. 83,-Qualquer entidade da sociedade civil ou partido politico podefa solicitar ao Presidente da

Camara que lhe permita emitir conceitos ou opini6es junto as comiss6es sobre projetos que nela se

encontrem para estudo.

Pafagrafo Unico - 0 Presidente da Camara enviara o pedido a respectiva comissao, a qual cabera
deferi-Io ou nao, indicando, se for o caso, dia e hora para o pronunciamento e seu tempo de duraeao.

Segao VI
Do Processo Legislativo
Subse9ao I
Disposieao Geral
Art. 84 -0 processo legislativo compreende a elaboragao de:
I -Emendas a lei Organica;
11 - leis Complementares;
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VIll-disporsobreaorganizacaoeofuncionamentodaadministragaomunicipal,naformadalei;

lx -comparecer ou remeter o plano de governo a Camara Municipal por ocasiao da abertura do ano
legislativo,expondoasituagaodoMunicipioesolicitandoasprovidenciassejulgarnecessarias;

X-prestar,anualmente,aCamaraMunicipal,dentrodoprazolegal,ascontasdoMunicipioreferentes
ao exercicio anterior;
Xl -prover e extinguir. os cargos, na forma da lei;

XH - decreta-r, nos termos legais, desapropriaeao por necessidade de utilidade pdblica ou por interesse
social;

XIIl -celebrar convenios com entidades pdblicas e contratos com entidades privadas para a realizaeao
de objetivos de interesse do Municipio;

XIV-prestaraCamaraMunicipal,dentrodequinzediasdteis,asinformae6essolicitadas;

XV-fazerapublicagaomensaldosbalancetesfinanceirose,anualmente,dasprestag6esdecontasda
aplicagaodosrecursoseauxiliosfederaiseestaduaisrecebidospeloMunicipio;

XVI -colocar a disposigao da Camara, ate o dia vinte de cada mss, o duod6cimo de sua dotagao
orgamenfaria,nostermosdaleicomplementarprevistanoart.165,§9.a,daConstituigaodaReptlblica;
XVII-solicitaroauxiliodasfongaspoliciaisparagarantirocumprimentodeseusatos,naformadalei;

Xvlll -decretar calamidade pdblica quando ocorrerem fatos que a justifiquem;
XIX -fixar as tarifas dos servigos ptlblicos concedidos se permitidos, bern como daqueles explorados
pelopr6prioMunicipio,conformecriteriosestabelecidosnalegislagaomunicipal;

XX-superintenderaarrecadagaodostributosepregos,bemcomoaguardaeaaplica9aodareceita,
autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das disponibilidades orgamenfarias ou dos cieditos
autorizados pela Camara:
Xxl -aplicar as multas previstas na legislagao e nos contratos ou convenios, bern como releva-las, na
forma da lei;

Xxll-resolversobreosrequerimentos,asreclama?6esouasrepresentag6esquelheforemdirigidos;

Xxlll-nomeareexonerarossecretarios,dirigentesdeautarquias,fundae6esouempresasptlblicasdo
Municipio,sendobemcomoostitularesdecargosoufung6esdeconfiancaoucomissao;
XXIV -apresentar as contas ao Tribunal de Contas dos Municipios, sendo os balancetes mensais em'

ate quarenta e cinco dias contados do encerramento do mss e as contas anuais ate sessenta dias da
aberturadoanoLegislativo,paraoparecerpfeviodesteeoposteriorjulgamentodaCamaraMunicipal;
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Xxvl -prestar contas da aplicaeao dos auxilios federais e estaduais entregues ao Municipio, na forma
da lei.

§1.a-0Prefeitopoderadelegarasatribuie6esprevistasnosincisosXIV,XXIV,Xxvldestesartigos;

§ 2.° -0 Prefeito podefa, a qualquer momento, segundo seu tlnico criterio, avocar a si a competencia
delegada.

Subsegao 11

Das Licengas

Art.114 -0 Prefeito nao podera, sem licenga da Camara Municipal, ausentar-se do Pats por qualquer
prazo ou do Municipio por mais de quinze dias.

Art,115 -0 Prefeito podera licenciar-se, quando impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de

doenea devidamente comprovada.
Paragrafo Onico -No caso deste artigo e de ausencia em missao oficial, o Prefeito licenciado fa fa jus
a sua remunera?ao integral.

Art.116 -0 Vice-Prefeito nao podefa assumir cargos de Secrefario de Estado, Secrefario de
Ministerio, Secrefario Municipal ou equivalente, sem licenciar-se de suas fung6es, com autorizagao da
Camara, por voto da maioria absoluta de seus membros, sob pena de perda do mandato.

Subseeao Ill

Das Proibig6es

Art.117 -Ao Prefeito, desde a posse, 6 vedado:
I -firmar ou manter contrato com o Municipio ou com suas autarquias, empresas ptlblicas,. s.ociedades
de economia mista, fundag6es ou empresas concessionarias de servigo ptlblico municipal, salvo

quando o contrato obedecer a clausulas uniformes;
11 -aceitar ou assumir outro cargo ou fungao na administragao ptlblica, ressalvada a posse em virtude

de concurso ptlblico e observado o disposto na Constitui?ao Estadual;

in-patrocinarcausasemquesejainteressadaqualquerdasentidadesmencionadasnoinciso1,deste
artigo, bern como ser propriefario, controlador ou diretor de empresa que tenha qualquer tipo de
neg6cio com o Municipio ou nela exercer fungao remunerada.
Art.118 -E vedado ao Prefeito assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execueao
deprogramasouprojetosap6soterminodoseumandato,naoprevistosnoplanoplurianual.

§1.°-0dispostonesteartigonaoseaplicanoscasoscomprovadosdecalamidadeptlblica.
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bens ou. direitos decorrentes de fusao, incorpora?ao, cisao ou extincao de pessoa jur{dica, salvo se,
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos,
locaeao de bens im6veis ou arrecadagao mercantil.

Art.124-Astaxass6poderaoserinstituidasporlei,emrazaodoexerciciodopoderdepoliciaoupela
utiliza¢ao efetiva ou potencial dos servigos ptiblicos, especificos e dMsiveis, prestados ao contribuinte
ou postos a disposi?ao pelo Municipio.

Paragrafo Unico -Para a cobranca de taxas, nao se podera tomar como base de calculo a que tenha
servido para incidencia dos impostos.
.

Art.125 -Sera--cobrada contribuieao de melhoria decorrente de obras ptlblicas.

Paragrafo Onico-A lei podera estabelecer criterios e formas especificas para o pagamento da
contribuigao de melhoria, observando- se as condie6es socioeco.n6micas do proprietario do im6vel
beneficiado.

Art.126 -Perfencem ao Municipio:

I -o produto da arrecada?ao do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer titulo, pela administraeao direta e indireta;

11 -cinqtlenta por cento do produto da arrecadagao do imposto da uniao sobre a propriedade territorial,
rural, relativamente aos im6veis situados no Municipio;

Ill -cinqtlenta por cento do produto da arrecada?ao do imposto do Estado sobre a propriedade de
veiculos automotores licenciados no territorio Municipal;

lv -vinte e cinco por cento do produto da ariecadaeao do imposto do Estado sobre operae6es relativas
a circula?ao de mercadorias sobre prestagao de servigos de transporte interestadual e intermunicipal.
Art.127 -A receita municipal se constituira da arrecadaeao dos tributos municipais, da participagao em

tributos da Uniao e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participa?ao dos Municipios e da

utilizaeao dos seus bens, servieos, atividades e outros ingressos.

Sessao 11

Das Limitag6es do Poder de Tributar

Art.128 -Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 6 vedado ao Municipio:
I -exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabele?a;
11 . Cobrar tributos:

a -em relacao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei que os houver instituido ou
aumentado;
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b-nomesmoexercicjofinanceiroemquehajasidopublicadaaleiqueosinstituiuouaumentou;
Ill - utilizar tributos com efeito de confisco;

lv-estabelecerlimitag6esaotfafegodepessoasouben's,--pormeiodetributos,
V I instituir jmposto sobre:

a -templo de qualquer culto,'
.

b - patrim6nio, renda ou servigos dos partidos politicos, inclusive de suas fundacoes, das entidades
sindicaisdostrabalhadores,dasinstjtuig6esdeeducagaoedeassistenciasocial,semfinslucrativos,
atendidos os requjsitos da lei;

c -ljvros, jornais, peri6dicos e o papel destinado a sua impressao,.

Vl . estabelecer diferengas tributarias entre bens e servigos de qualquer natureza, em razao de sua
procedencia ou destino.

§ " -A vedagao do inciso V, alinea "a", deste artigo, 6 extensiva as fundaeees autarquias e as
funda?6es instituidas e mantjdas pelo Poder Ptlblico, no que se refere ao patrim6nio, a renda e seus
servigos, vinculadas as finalidades essenciais, ou delas decorrentes,
§ 2.a -As vedag6es do inciso V, alinea "a", deste artjgo e do pafagrafo anterior, nao se aplicam ao

patrim6nio,arendaeaosservioosrelacionadoscomexploragaodeatividadesecon6micaregidaspelas
normas aplicaveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestagao ou pagamento de
preapsoutarifaspelousuario,nemexoneraropromitentecompradordaobrigagaodepagarimpostos
relativamente ao bern jm6vel.
§ 3.a -As vedag6es expressas no inciso V, alineas "b" e "c" deste artigo, compreendem somente o

patrim6nio, a renda e os servigos relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.

§4P-Aleideterminaramedidasparaqueosconsumidoressejamesclarecidosacercadosimpostos
incidentes sobre mercadorias e servigo.
§ 5.a -Qualquer anjstja ou remissao que envolva materia tributaria ou previdenciaria s6 podefa ser
concedida atrav6s de lei municipal especifica.

Art.129 -Nenhum contribuinte sera obrigado ao pagamento de qualquer tributo langado pela

Prefeitura, sem pfevia notificagao.

§ " -Considera-se notifica?ao a entrega do aviso de langamento no domicilio fiscal do contribuinte,
nos termos da legislagao federal pertinente.
§2.a-Dolangamentodotributocaberecursoaos6rgaosdejulgamentodocontenciosoadmjnistrativo,
asseguradoparasuajnterposigaooprazodequjnzedjas,contadosapartirdanotificagao.
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Art.130-0PoderPtlblicoMunicipalficafaobrigadoafornecer,emtempohabil,asinformag6eseos

esclarecimentosquesefizeremnecessario,semprequesolicitadosporqualquercontribuinte,entidade
sindical, civil e partido politico.

DASF|NANCAsC:#u[?c'ASMUN|c|pA|s
Se9ao I
DOS ORCAMENTOS

Subsegao I

DisposleoEs GERAis
Art.131 -Sao vedados:
I.oiniciodeprogramasouprojetosnaoincluidosnaleior?amenta[iaanual;

u .a realiza¢ao de operag6es de cieditos que excedam o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante cteditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta;

Ill -a vinculagao de receita de impostos a 6rgao, fundo ou despesa, ressalvados a destina¢ao de
recursos para manuten?ao e desenvolvimento do ensino, a presta?ao de garantias as operag6es de
creditosporantecipagaodareceita,al6mdadestinagaoderecursosparaacienciaetecnologia;
lv . a abertura de ctedito suplementar ou especial sem pfevia autorizagao legislativa e sem indica9ao

dos recursos correspondentes;
V . a transposigao, o remanejamento ou transfetencia de recursos de uma categoria de programagao
paraoutraoudeum6rgaoparaoutro,sempr6viaautoriza?aolegislativa;
Vl -a concessao ou utilizagao de cfeditos ilimitados;

Vl-ainstituicaodefundosdequalquernatureza,sempr6viaautorizagaolegislativa;

§1P-Nenhuminvestimentocujaexecu¢aoultrapassarumexerciciofinanceiropodefaseriniciadosem

pievia inclusao no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusao, sob pena de crime de
responsabilidade.

§ 2.a -Os cieditos especiais e extraordinarios terao vigencia no exercicio financeiro em que forem
autorizados,salvoseoatodeautorizagaoforpromulgadonostlltimosquatromesesdaqueleexercicio,

caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serao incorporados ao ongamento do exercicio
financeiro subsequente.
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§ 3.a -A abertura de cfedito extraordinario somente sera admitida para atender a despesas
jmprevisivejs e urgentes, como as decorrentes de guerra, comogao interna ou calamidade ptlblica,
observado o disposto na Constituigao Federal e Estadual.

§ 4.° -Uma vez iniciadas as obras, projetos ou programas de que trata este artigo, nao poderao ser
interrompidos antes de seu termino.
§ 5.a -As disponibilidades de caixas do Municipio e dos 6rgaos, entidades e empresas por ele mantidos
ou controlados serao depositadas em instituig6es financeiras oficiais

Art.132 -A.concess.ao de qualquer vantagem ou aumento de remuneraeao, a criagao e a admissao de
pessoal, a qualquer titulo, pelos 6rgaos e entidades da administraeao direta, autarquica, fundacional e
indjreta, s6 poderao ocorrer se houver pfevia dotagao orgamentaria suficiente para atender as

projeg6es de despesa com pessoal e aos acfescimos dela decorrentes, com autoriza?ao especifica na
Lei de Diretrizes Ongamenfarias,

Subsegao 11

Da Votagao do Orgamento
Art.133 -E da competencia do Poder Executivo a iniciativa das leis ongamentarias e das que abram

cfeditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores ptlblicos, concedam subvengao ou auxilio ou
de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a despesa a ptlblica.
Art.134 . Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerao o Plano Plurianual, as Diretrizes

Ongamenfarias e os Ongamentos Anuais.

§ 1.a -A Lei que jnstituir o Plano Plurianual estabelecera, de forma setorial, as diretrizes, objetivos e

metas da administragao municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duragao continuada.
§ 2.a -A .Lei de Diretrizes Orgamentarias compreendefa as metas e prioridades da administragao
ptlblica municipal, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro subseqtlente, orientafa a
elaboracao da lei ongamentaria anual, dispora sobre as alterag6es na legislagao tributaria estabelecefa

a politica de apljcagao das agencias oficiais de fomento.

§ 3.a -0 Poder Executivo publicafa, ate trinta dias ap6s o encerramento. de cada bimestre, relat6rio
resumjdo da execugao oreamentaria.
§ 4.° . Os planos e programas municipais globais e setoriais, previstos nesta Lei Organjca, serao
elaborados em concordancia com o Plano Plurianual e apreciados pela Camara Municipal.

§ 5.a -A Lei Ongamentaria compreende o ongamento fiscal referente aos poderes do Municipio, seus
fundos, 6rgaos e entidades da administraeao direta, autarquica, fundacional e indireta, assegurando

dotae6es a serem repassadas ao Poder Legislativo
§ 6.a -0 projeto de Lei Ongamentaria sera acompanhado de demonstrativo setorial do efeito sobre as
receitas decorrentes de iseng6es, anistias, remiss6es, subsidios e beneficios de natureza financeira,
tributaria e crediticia.
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§ 2.° -Sao nulos e nao produzirao nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com
este artigo, sem prejuizo da responsabilidade do Prefeito.

Se9ao 11

Dos Auxiliares Diretos do Prefeito

Art.119 -0 Prefei!9, por interm6dio de lei municipal, estabelecefa as atribuig6es dos seus auxiliares

diretos, lhes definindo competencia, deveres e responsabilidades.

Paragrafo Onico -As disposi?6es desta se?ao aplicam-se aos diretores com cargos equivalentes ao
de Secretario, aos secrefarios e aos Subprefeitos.
Art.120 -Os auxiliares diretos do Prefeito sao solidariamente responsaveis pelos atos que assinarem
ordenarem ou praticarem.
§ 1° -A competencia dos auxiliares diretos do Prefeito abrangera todo o territorio do Municipio, nos

assuntos pertinentes as respectivas secretarias.
§2°-CompeteaosauxiliaresdiretosdoPrefeito:exerceraorientagao,coordenagaoesupervisaodos
6rgaos e entidades da administracao municipal, na area de sua competencia; referendar os atos e
decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes a sua area de competencia; apresentar ao Prefeito
relat6rio anual de sua gestao na secretaria; praticar os atos inerentes as atribuig6es que forem
outorgadas ou delegadas pelo Prefeito e expedir instrug6es para execu?ao das leis, regulamentos e
decretos.
Art.121 -Os auxiliares diretos do Prefeito deverao fazer e enviar a Camara Municipal, declara?ao de

bens no ato de sua posse em cargo ou fungao pdblica municipal e quando de sua exonera9ao.
§ 1° . Os auxiliares diretos do Prefeito serao escolhidos dentre maiores de 21 anos, no exercicio dos
direitos politicos, e a criagao, estruturagao e atribuig6es das secretarias serao de acordo com o que
disp6e a lei.

§2°-LeiComplementardispofasobreacriaeao,estruturagaoeatribuieaQdasSecretariasMunicipais.
I - nenhum 6rgao da administragao ptlblica municipal, direta ou indireta, deixafa de ser estruturado a
uma Secretaria Municipal.

11 -A Chefia do Gabinete do Prefeito a Procuradoria geral do Municipio terao a estrutura de Secretaria
Municipal.
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Titulo V
DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Capitulo I

Dos Tributos Municipais

Se9ao I

Disposi86es Gerais

Art.122 -Sao tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuie6es de melhoria decorrentes de
obras ptlblicas, instituidos por Lei Municipal, atendidos os pjincipios estabelecidos no art. 145 da

Constituigao Federal e nas normas gerais de direito tributario,
Art. 123 -Compete ao Municipio instituir imposto sobre:
I -propriedade predial e territorial urbana;

11 -transmissao inter-vjvos (lTBl), a qualquer titulo, por ato oneroso de bens im6veis, por natureza ou

acessao fisica, e de direitos reajs sobre imdveis, exceto os de garantia, bern como cessao de direitos a
sua aquisigao, conforme art.156, § 2°, inciso I da Constituigao Federal;
Ill -lmposto sobre servigos de qualquer natureza, nao compreendidos na competencia do Estado,

definidos na lei complementar 116/2003 e prevista no art.143, da Constituigao Federal.
IV -taxa em razao do exercicio do pod?r de policia ou pela utjlizagao efetiva ou potencial, de servieos
ptlblicos especificos e divisivejs, prestados ao contribuinte ou postos a disposieao;

V -contribuigao de melhorias, decorrentes de obras ptlblicas;

Vl -contribuieao para custeio do servico de ilumina?ao publica, conforme emenda Constitucional n°.

39/2004 que deu nova redagao ao artigo 149a da Constituigao Federal.
§ 1.a -0 imposto previsto no inciso I podefa ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o
cumprimento da fungao social da propriedade.

§ 2.° -A cobranca do imposto a que se refere o inciso I tera aliquota diferenciada a partir dos seguintes
criterios:

a) -area do terreno construida;
b) -localizagao do im6vel;

§ 3.a -0 imposto previsto no inciso 11 nao incide sobre a transmissao de bens ou direitos
incorporados ao patrim6nio de pessoa juridica em realizagao de capital, nem sobre a transmissao de
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§7P-ALeiOrgamenfariaAnualnaoconteradispositivoestranhoaprevisaodareceitaeafixa¢aoda
despesa, nao se incluindo na proibigao, autorizagao para abertura de cteditos suplementares e

contragao de operag6es de cfedito, ainda que por antecipagao de receita.
§8.a-Aelaboragao,organizagaoevigenciadoPlanoPlurianualdelnvestimentos,daLeideDiretrizes
Orgamentarias e da Lei Ongamentaria Anual far-se-ao de conformidade com Constituigao Federal,

ConstituigaoEstadual.EcomasnormasdedireitosfinanceirosenospreceitosdestaLeiOrganica
§ 9.a -o projeto de lei or9amentaria do Municipio sera encaminhado ate quatro meses antes do
encerramento do exercicio financeiro e devolvido para sangao ate o encerramento da sessao
egis,ativa'

^.

Art.135 . Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes oroamentarias, ao or9amento

anual e aos cfeditos adicionais serao elaborados pelo Poder Executivo e apreciados pela Camara
MunicipalcomReda?aodadapelaEmendaN.°01,de12dejulho1990

§ 1.° -0 Poder Executivo publicara previamente versao simplificada e compreensivel das diretrizes
orcamenfarias.

§2.a.Senaoreceberoprojetonoprazofixadonesteartigo,aCamaraconsiderafacomopropostaalei
de oreamento vigente.

§ 3.a . 0 Prefeito podera enviar mensagem a Camara para propor modificaeao do projeto de lei
ongamentarianoquenaocontrariemodispostonestasegao,asdemaisnormas,relativasaelaboragao
legislativa municipal.

§4P-Ainobservanciadasdisposig6escontidasnocaputeno§1.0,desteartigo,implicafaeminfracao
politico administrativa, em obediencia a lei complementar a que se refere o art.165, da Constituigao
Federal.

§ 5.a . Ca.be fa a uma comissao permanente da Camara, examinar e emitir parecer sobre planos e
programas globais e setoriais, e exercer o acompanhamento e a flscalizaeao ongamenfaria, sem
prejuizo das demais comiss6es da Camara Municipal.
§ 6.a -As emendas serao apresentadas na Comissao que, sobre elas emitifa parecer, e serao
apreciadas, na forma regimental, pelo plenario.

§ 7.° -As emendas ao projeto do Ongamento Anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem
ser aprovadas caso:
I. sejam compativeis com o Plano Plurianual e com as diretrizes orgamentarias

11 . indiquem os recursos necessarios, admitidas apenas as provenientes de anulaeao de despesa,
excluidas as que indicam sobre:

a -dotae6es para pessoal e seus encargos
b -servieo da divida
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Ill -sejam relacionadas com:

a - a corregao de erros ou omiss6es
b -os dispositivos do texto do projeto de lei,

§ 8.a -As emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Ongarrientarias nao poderao ser aprovadas quando
incompativeis com o Plano Plurianual.

§ 9.a -0 Prefeito podera enviar mensagem a Camara Municipal para propor modificae6es nos projetos
a que se refere este artigo, enquanto nao iniciada a votaeao, na comissao, da parte cuja alteraeao e
proposta. --

`.

§ 10.a -Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que nao contrariar o disposto nesta
seeao, as demais normas relativas ao processo legislativo.
§ 11.a -Os recursos que em decorrencia de veto ou emenda ao do projeto de Lei Ongamentaria Anual,
ficarem sem despesas correspondentes, poderao ser utilizados, conforme o caso mediante cfeditos
especiais ou suplementares, com pievia e especifica autoriza9ao legislativa.

Art.136 -Serao abertos por decreto executivo:
I -os cfedjtos suplementares, destinados a reforeo de dotagao ongamentaria.

11

os cfeditos especiais, destinados a despesas para as quais nao haja dotagao ongamenfaria

especifica ap6s autorizaeao legal;
Ill -os cfeditos extraordinarios, dos quais devefa o Prefeito dar imediato conhecimento a Camara,
independente de autorizaeao legal.

§ 1.a -0 decreto que abrir qualquer dos cfeditos adicionais referidos neste artigo devera indicar a
importancia e esp6cie do cfedito e classificagao da empresa.

§ 2.a -0; cfeditos adicionais e extraordinarios nao poderao ter vigencia alem do exercicio financeiro
em que forem autorizados, salvo se o ato de autorizaeao for promulgado nos tlltimos 04 (quatro) meses

daquele exercicio, caso em que, reabertos no limites dos seus saldos, poderao vigorar ate o termino do
exercicio financeiro subsequente.

§ 3.a -A abertura de cfedito suplementar ou especial depende da existencia de recursos disponiveis

para prover a despesa, e sera precedida de exposigao justificada.
§ 4.° -Consideram-se recursos para o fim do paragrafo anterior, desde que nao comprometidos:
I -o superavit financeiro apurado em balanap patrimonial do exercicio anterior, entendendo-se como tal

superavit, a djferenga positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os
saldos dos cfeditos vinculados;

11 - os recursos provenientes de excesso de arrecadaeao, prevista e realizada, considerando-se, ainda
a tendencia do exercicio e deduzida, daquele saldo, a importancia dos cfeditos extraordinarios abertos
nos saldos exercicio.
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Ill - os recursos resultantes de anulagao parcial ou total de dotag6es ongamentarias ou de cieditos
adicionais autorizados em lei;

IV - o produto de opera?6es de credito autorizadas na forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo autoriza-las.

Art.137 -Se, no curso do exerc{cio financeiro, a execugao or?amentaria demonstrar possibilidade de

deficit superior a dez por cento do total da receita estimada, o Prefeito devefa propor a Camara as
medidas necessarias para restabelecer o equilibrio orQamentario.
`'

Art.138 -As opera¢6es de cr6dito por antecipagao da receita autorizada no orgamento anual nao
excederao a 4a (quarta) parte da receita estimada para o exercicio financeiro, e ate 30 (trinta) dias
depois do encerramento deste, serao obrigatoriamente liquidadas. .

Paragrafo Unico - A lei que autorizar operagao de ctedito para liquidagao em exercicio financeiro

subseqtlente fixara desde logo, as dotag6es que hajam de ser inc`luidos no orcamento anual, para os
respectivosservigosdejuros,amortizagaoeresgateduranteoprazodeliquidaeao.
Titulo VI

DA ORDEM ECONOMICA
Capitulo I

Disposie6es Gerais
Art.139.Aordemecon6micamunicipal,fundadosnavalorizagaodotrabalhohumanoenalivre

iniciativa,observadososprincipiosestabelecidosnaConstituigaoFederaleEstadual,temporfim

assegurarexistenciadignaatodososhabitantesdoMunicipiodeAguiarn6polis,conformeosditames
da Justiea Social.

Art. 140 -Ressalvados os casos previstos na Constituigao Federal, a exploragao direta de atividade
econ6micapeloMunicipios6sefapermitidaquandonecessariaaosimperativosdaseguranganacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§1P-Aempresaptlblica,asociedadedeeconomiamistaeoutrasentidadesqueexplorematividades.
econ6micas sujeitam-se ao regime juridico pr6prio das empresas privadas, inclusive quanto as
obrigae6es tribufarias e trabalhistas.

§ 2.a .As empresas ptlblicas e as sociedades de economia mista nao poderao gozar de privilegios
fiscais nao extensivos as do setor privado.
§3.a-AIeiregulamentaraasrelae6esdaempresaptlblicacomoMunicipioeasociedade.

§ 4.a -Observado o disposto em leis federais e estaduais pertinentes, o Municipio nao permitifa, na
area de sua competencia, o monop6lio de setores vitais da economia e reprimifa o abuso do poder

econ6mico que vise a dominagao dos mercados, a eliminagao da concortencia e ao aumento arbitrario
dos lucros.
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§ 5.a . 0 Municipio exigifa das empresas concessionarias, permissionarias de seus servieos ptlblicos,
al6m do cumprimento das legislae6es federal e estadual pfoprias, a observancia de principios que
visem garantir:

I -o direito dos usuarios ao servi?o eficiente, capaz e adequado;
11 -a politica tarifaria tendo como base o interesse coletivo, a revisao periedica das tarifas aplicadas e a

justa remuneragao ou retribuigao adequada do capital empregado, de conformidade com os parametros
t6cnicos de cultos pie-estabelecidos, de modo que sejam atendidas convenientemente as exigencias

de expansao e melhoramento do servi?o prestado.
Art.141 -Respeitadas as competencias da Uniao e do Estado, o Municipio, como agente normativo e

regulador da atividade econ6mica local, exercefa, na forma da lei, as fune6es de fiscalizaeao, incentivo
e planejamento, sendo este determinante para o setor ptlblico e indicativo para o privado.

§ 1.a -E vedada a concessao de incentivos fiscais ou outras vantagens correlatas a empresas em cuja
atividade se comprove:
I -estar em debito com as Fazendas Pdblicas;
11 -exercer qualquer forma de discriminaeao contra o trabalhador.

§ 2.a -Na aquisigao de bens e servigos e na contratagao de obras ptlblicas, e prestadoras de servi?os,
o Municipio da fa tratamento preferencial a empresa tocantinense de capital nacional.

Capitulo 11
DA POLiTICA DE DESENVOLVIMENTO

Art. 142 -0 Municipio agira, na promoeao do desenvolvimento econ6mico sem prejuizo de outras
iniciativas, no sentido de:

I -fomentar a livre iniciativa;

11 -privilegiar a geragao de empregos;

Ill -utilizar tecnologias de uso intensivo de mao-de-obra;

lv -racionalizar a utilizagao de recursos naturais;

V -proteger o meio ambiente;
Vl -proteger os direitos dos usuarios dos servieos ptlblicos e dos consumidores;

Vll . dar tratamento diferenciado a pequena producao artesanal ou mercantil, as microempresas e as
pequenas empresas locais, considerando sua contribuieao para a democratizagao de oportunidades
econ6micas, inclusive para os grupos sociais mais carentes;
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Vlll -estimular o associativismo, o cooperatMsmo e as microempresas;
lx-eliminarentravesburocraticosquepossamlimitaroexerc{ciodaatividadeecon6mica;

X -desenvolver agao direta ou reivindicativa junto a outras esferas de Governo, de modo a efetivar,
entre outras formas de incentivos a assistencia tecnica, o cr6dito especializado ou subsidiado o
estimulo fiscal e financeiro;

XI-implantarprogramasparacapacitarprofissionalmenteamulhereoadolescente,
Art.143 -E de responsabilidade do Municipio, no campo de sua competencia, a realiza9ao de
investimentos -para formar e manter a infraestrutura basica capaz de atrair, apoiar ou incentivar o

desenvolvimento de atividades produtivas, compativeis com sua realidade, seja diretamente ou
mediante delega?ao ao setor privado para esse fim.
Paragrafo Onico-A atuagao do Municipio dar-se-a, inclusive., no meio rural, para a fixacao de

contingentes populacionais, possibilitando-lhes acesso aos meios de produ§ao e geraGao de renda e

estabelecendoanecessariainfraestruturadestinadaaviabiliza?ao`desseprop6sito.

Se9ao I
Da Politica de lnddstria e Com6rcio

Art. 144 -0 Municipio adotafa uma politica de fomento as atividades industriais, comerciais e de
serviaps, apoiando a empresa brasileira de capital nacional de pequeno porte, por meio de planos e

programas de desenvolvimento integrado, visando assegurar a ocupagao racional do solo e a
distribuigao adequada das atMdades econ6micas, objetivando o abastecimento do Munic`pio, a livre
concorfencia, a defesa do consumidor, da qualidade de vida, do meio ambiente e a busca do pleno
emprego.

§1.a-0Municipiodispensaraasmicroempresaseasempresasdepequenoporte,comotaldefinidas
em lei, tratamento juridico diferenciado, visando incentivar sua criaeao, preservaoao e
desenvolvimento, pela simplificaGao ou redugao de suas obrigae6es administrativas e tribufarias, na
forma da lei.

§2.a-Ficaasseguradoasmicroepequenasempresasprestadoradeserviaps,escalonamentodesuas
obrigag6esfiscais,proporcionalaoseufaturamentobrutoanual,aserdefinidoemleicomplementar.

§ 3.0 .E clever do Poder Ptlblico Municipal desenvolver gest6es e medidas concretas para o
engajamentodasatividadesinformaisnoprocessoprodutivoregular,assegurandoadesburocratizagao

para os registros necessarios, o acesso aos incentivos de toda a ordem, facilidade na aquisigao de
tecnologiaegarantiadosestimulosnecessariosagera¢aoderendaeempregosestaveis.
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Segao 11

• Da Politica Agricola
Art.145-0Municipio,medianteautorjzagaolegjslatjva,poderacelebrar.conv6niosecontratoscomo
Estado para, na forma da Constjtuigao Estadual, institujr o Projeto Quintal Verde, destinado a
organizacao do abastecimento alimentar.
Art.146-AatuagaodoMunicipjonazonaruraltefacomoprincipaisobjetivos:

I-oferece[.meios`p-araasseguraraopequenoprodutoretrabalhadorruralcondjg6esdetrabalhoede
mercado para os produtos, a rentabilidade dos empreendimentos e a melhoria do padrao de vida da
familia rural;

«-garantiroescoamentodaprodugao,sobretudooabastecjmentoaljmentar,.
Ill-garantirautilizagaoracionaldosrecursosnaturais,.

IV -em conv6nio com 6rgaos afins, fiscalizar o uso de agrotoxjcos e incentivar o uso de m6todos

alternatjvos de controle de pragas e doengas
Art. 147 -Como principais instrumentos para o fomento da produgao na zona rural, o Municipio

utilizafa o transporte, o associatjvismo e a divulgagao das oportunidades de credjto e de incentivos
fiscais.

Art. 148 -0 Munjcipio de Aguiam6polis comprometer-se-a proporcionar atendimento ao pequeno e
m6djo produtor estabelecido em seus limites, bern como a sua familia, por meio de convenio com

6rgaos federais e estaduais.

Pafagrafo Onico - 0 montante e a destinagao dos recursos serao regulamentados atrav6s de lei
complementar, quando da celebragao do convenio.

Art, 149 -0 Municipio podefa consorcjar-se com outras muni.cjpalidades com vistas ao
desenvoMmentodeatividadesecon6micasdeinteressecomum,bemcomointegrar-seemprogramas
dedesenvolvimentoregionalacargodeoutrasesferasdeGoverno.

Se9ao Ill

Do Turismo
Art. 150- 0 Municipio promovefa o incremento e o incentivo do turismo como fator de
desenvolvimentos6cio-econ6mico,cuidando,prioritariamente,daprotegaoaomeioambiente,abens
devalorhistorico,turistjcoepalsagisticoesocialbemcomodedivulgagao,valorizagaoepreservagao
do patrim6njo natural e cultural cuidando para que sejam respeitadas as peculiaridades locais, nao

permitindoefejtosdesagregadoressobreavjdadascomunidadesenvolvidas.
Art.151-0MunicipiodafaprioridadeasdatascomemorativasdacidadedeAguiam6polis,afimde
divulgarasuacidadeeincentivapasseiosdeturistaaoMunicipjo.
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Art. 152 -0 Municipio divulgafa os seus pontos turisticos como cachoeiras, sempre no sentindo de

educacaoambiental,ensinandoavalorizaGaoeconservagaodosmesmosdesdeaescola.
§ 1° -Para cumprimento do disposto no artigo anterior, cabera ao Municipio, em agao conjunta com o
Estado, promover especialmente:

I - 0 inventario e a regulamentagao do uso, ocupagao e fungao dos bens naturais e culturais de
interesse turistico;

11 -A infraestrutura..basica necessaria a pfatica do turismo, apoiando e realizando investimentos na

produ¢ao, c-riaeao e qualifica?ao dos empreendimentos, equipamentos e instalag6es ou servigos
turisticos, atrav6s de linhas de cr6dito especiais e incentivos;
Ill -0 fomento do intercambio permanente com outros Municipios da F.ederagao o com o exterior

visando fortalecimento do espirito de fraternidade e aumento do fluxo turistico nos dois sentidos, bern
como a elevaeao da media de permanencia do turista em territorio do Munic{pio.
§ 4° -Sao pontos turisticos do Municipio de Aguiarn6polis:

I -Praia do P6 da Ponte;
11 -llha Cabral;

Ill -Balneario Chup6;

lv - Reserva dos Americanos;
V - Balneario Encontro das Aguas;
Vl -Balneario Born Sossego;
Vll -Ponte Juscelino Kubistchek;
VllI -Memorial JK;

IX -Ponte Ferroviaria Norte Sul.

DApoCL#ij:uA°u'RBANA
Se9ao I

Disposig6es Gerais

Art.153 -A politica urbana, a ser formuladas no ambito do processo de planejamento municipal, tefa

por objetivo o pleno desenvolvimento das fune6es sociais da cidade e o bern - estar dos seus
habitantes, em consonancia com as politicas sociais e econ6micas do Municipio.
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§ 1, -As fung6es socjais da cidade dependem do acesso de todos os cidadaos aos bens e aos
servigos urbanos, assegurando-lhes melhores condig6es de vida e moradia compativeis com estagio
de desenvolvimento do Municipio.

§ 2.a -Na promogao da organizagao de seu espago territ'orial, o Munjcipio estabelecera normas que

possibilitafa o crescimento ordenado da cidade, observando-se:

I -o crescimento adequado a preservagao das mananciais de abastecimento;
H-apriorizacaopaFaocupaeaodosvaziosurbanos,nostermosdoart.182,daConstituieaoFederal;

Ill.o mapeamento geotecnico do territ6rio municipal, visando a adequagao de uso do solo e a

orientagao a comunjdade.
Art. 154 -0 Plano Diretor, aprovado pela Camara Municipal, 6 o instrumento basico da politica de

desenvolvimento e expansao urbana.
§ 1.a -0 Plano Diretor fixafa os criterios que assegurem a fungao social da propriedade, cujo uso e
ocupagao deverao respeitar a legislagao urbanista, a prote?ao do patrim6nio ambiental natural e

construido e o interesse da coletjvidade.
§ 2.a . Na promogao da organizagao do seu espa?o territorial, o Municipio estabelecefa normas
necessarias a sua plena consecucao, atrav6s de mecanismo que garantam seu peculiar interesse.

§ 3.a- 0 Plano Diretor definira as areas especiais de interesse social, urbanistico ou ambiental, para as

quais sera exigido aproveitamento adequado nos termos previsto na Constituigao Federal.
§ 4.a-0 Plano Diretor, elaborado por.6rgao t6cnico municipal, com a participagao de entidades
representativas da comunidade, abrangera a totalidade do Municipio e devefa conter diretrizes sociais,

econ6micas, financeiras, administrativas, de preserva?ao da natureza e controle ambiental.

§ 5.a- Na elaboracao do Plano Diretor, o Municipio estabelecefa normas que evitem a aprovagao dos
loteamentos que quebrem a continuidade do centro urbano, ressalvadas as areas verdes e de

preservagao permanente.
Art.155 -No estabelecimento de normas sobre o desenvolvimento urbano, serao observadas as
seguintes diretrizes:

I I adequacao das politicas de investimento, fiscal e financeira aos objetivos da fun?ao social da cidade,

especialmente quanto as sistema viarjo, habitacao e saneamento, garantida a recuperagao, pelo Poder
Pdblico, dos investimentos de que resultem na valorizagao de im6vejs;
11 -urbanizagao, regulariza?ao fundiaria, na forma da lei;

Ill -preservaeao, proteeao e recuperagao do meio ambiente, urbano e rural;
IV -criaeao de area de especial interesse, social, ambiental, turistjco e de utilizagao ptlblica.
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Art.156 -A concessao de uso de im6vel urbano sera conferida ao homem ou a mulher ou a ambos,
independentemente do estado civil, nos termos e condie6es previstos em lei.

Art.157 -Para assegurar a funeao social da cidade e da propriedade, o Poder Ptlblico utilizara, nos
termos da Constituieao Estadual, os seguintes instrumentos:
I - imposto predial e territorial urbano progressivo e diferenciado por zonas ou outros crit6rios de

ocupagao e uso do solo;
11 -taxas e tarifas diferenciadas por zonas, na conformidade dos servigos pdblicos oferecidos:
Ill -contribuicao de melhoria;

lv I incentivos e beneficios fiscais e financeiros;

Art.158 .As desapropriae6es de im6veis urbanos serao feitas com pr6via e justa indeniza?ao em
dinheiro, descontados todo o d6bito com taxa e tributos municipal..

Art.159 -0 Poder Ptlblico Municipal dispofa, mediante lei, sobre adoeao, nas Zonas Urbanas e de

Expansao Urbana, de sistemas de loteamento e parcelamento com interesse social, objetivando
atender, exclusivamente, a populagao de baixa renda.

Art.160 -0 Municipio podera efetuar desmembramentos dos lotes situados nas Zonas Urbanas e de

Expansao Urbana, com area superior a quinhentos metros quadrados localizados entre duas ruas e

nao se situem em esquinas, desde que os lotes resultantes tenham area igual ou superior a trezentos
metros quadrados.
§ 1.a-0 lote residencial do Municipio nao sera inferior a trezentos metros quadrados.
§ 2.a-0 Alvara de Aceite criado pela lei n° 5. 570, de 30 de outubro de 1979, serao utilizado pela
Administra?ao Municipal, para regularizagao das construg6es irregulares, nos termos da lei.

Art.161 - Fica proibida alteraeao dos nomes das vias e logradouros ptlblicos ja existentes, exceto
quando esta alteraeao se destinar a restituir a primitiva denominacao.

Art.162-Os planos de desenvolvimento de 6rgaos estaduais ou federais atuando no Municipio

deverao, necessariamente, estar compativeis com o Plano Diretor de Aguiarn6polis.
§ 1.°-As concessionarias de servigos municipajs deverao encaminhar a Camara Municipal ate 30 de
outubro de cada ano, seus planos de expansao no Municipio de Aguiarn6polis, para o ano seguinte,

para serem apreciados pela Casa.
§ 2.°- Os planos de expansao das concessionarias deverao ser elaborados em comum acordo com
diretrizes do Municipio.
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Se9ao 11

Da Habitacao

Art.163 -0 acesso a moradia 6 competencia comum do Estado, do Municipio e da sociedade, e direito
de todos, na forma da lei.

§ 1.°-E responsabilidade do municipio, em coopera?ao com a Uniao e o Estado, promover e executar

programas de construgao de moradias populares atendendo as necessidades da populagao, segundo
crit6rios especificos de melhoria das condig6es habitacionais, previstas em lei especifica.

§ 2.0-0 Poder Ptlblico Municipal definira as areas e estabelecera diretrizes e normas especificas para
o parcelamento e assentamento de popu}agao carente de moradia.

Art.164-0 Municipio promovera, em consonancia com sua politica urbana e respeitadas as

disposig6es constitucionais e as constantes do Plano Diretor, em colaboragao com a Uniao e o Estado

e/ ou com recursos pr6prios, programas de habita?ao popular, destinados a atender a populaeao

carente.
§ 1.a-A aeao do Municipio devera orientar-se para:

I-ampliar o acesso a lotes minimos dotados de infraestrutura basica;

11-estimular e assistir, tecnicamente, projetos comunitarios e associativos de constru?ao de habita?ao e
servi?os;
lil- urbanizar, regularizar e titular as areas ocupadas por populagao de baixa renda, passiveis de

urbanizagao,
§ 2.a- Na promo?ao de seus programas de habita?ao popular, o Municipio devera articular-se com os
6rgaos estaduais, regionais e federais competentes e, quando couber, estimular a iniciativa privada a

contribuir para aumentar a oferta de moradias adequadas e compativeis com a capacidade econ6mica
da populaeao.

§ 3.a- 0 municipio devefa destinar, obrigatoriamente, verbas ongamentarias aos programas de
habitaeao popular, implementados pelo Poder Ptlblico Municipal.

Art.165 -As areas urbanas desapropriadas, nos termos que estabelece o art. 182, da Constitui?ao
Federal e esta Lei Organica, serao, prioritariamente, destinadas a construgao de moradia popular.

Reservando em ate 30% para areas publicas
Art.166 -0 Poder Ptlblico Municipal estabelecera estimulos e assistencia t6cnica operacional a criagao

de cooperativas para construeao de casa pfopria.
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Capitulo lv
DA CIENCIA E TECNOLOGIA

Art.167 -0 Municipio, visando o bern-estar da populagao, promovera e incentivara o desenvolvimento

e a capacita?ao cientifica e tecnol6gica, com prioridade a pesquisa e a difusao do conhecimento
tecnico -cientifico.

§ 1.a-A politica cient(fica e tecnol6gica tomara como principios o respeito a vida e a satlde humana, o
aproveitamento racional e nao predat6rio dos recursos naturais, a preserv.agao e a recuperagao do

meio ambiente, bern como o respeito aos valores culturais do povo.

§ 2.a-APHcar-se-a a pesquisa cient(fica sobre os aspectos fisicos e biol6gicos do meio ambiente que
venham subsidiar o conhecimento do ecossistema urbano e as medidas para manuten¢ao ou retomada
de seu equilibrio.

Art.168 -0 processo cient{fico e tecnol6gico em Aguiarn6polis do Tocantins devera ter no homem o
maior beneficiario e se orientara de forma a:

I- direcionar as pesquisas e estudos, visando a atender as demandas efetivas nos setores
considerados basicos para o desenvolvimento do Municipio;
11-elevar os niveis de qualidade de vida de sua populagao;

Ill-reduzir seu grau de dependencia tecnol6gica, financeira e econ6mica;

Art.169 -Tera carater prioritario, observados os dispostos na Constituigao Federal e Estadual, a

realiza¢ao de pesquisas, cujo produto atenda e preencha expectativas da comunidade municipal, em
especial na identificaeao de tecnologias simplificadas e de baixo custo.
Art.170 -Nao serao admitidas, sob nenhum

pretexto, no territ6rio municipal,

experiencias que

manipulem materias ou produtos que coloquem em risco a seguranga ou integridade de pessoas, da
biota ou de seu contexto biol6gico.

Art.171 - 0 Municipio apoiara e estimulara os trabalhos dos artesaos e microempresas que visem o
desenvolvimento de tecnologia alternativa a baixo custo.

Capitulo V
DA COMUNICACAO SOCIAL

Art.172 -A informagao 6 bern pdblico, cabendo ao Municipio garantir a manifesta?ao do pensamento,

a criaeao e a expressao.
Art.173 -Como parte integrante da politica de comunicaeao social, o Municipio observara, dentre
outros que a lei estabelecer, os seguintes principios:
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I -garantia, aos setores organizados da sociedade, especialmente aos afins, de participaeao na
politica de comunicacao;

11 -garantia de espa?o, nos 6rgaos municipais de comunicagao social, segundo criterios a serem
definidos em lei, aos partidos politicos e organiza?6es sindicais, profissionais, comunitarias, culturais,

ambientalistas e outras dedicadas a defesa dos direitos humanos e a liberdade de informaeao e

expressao;
Ill -aplica?ao, de forma disciplinada, das verbas destinadas a propaganda e a publicidade oficiais,

compreendendo-se:
a)

por

publicidade

obrigatoria,

a

djvulgaeao

oficial

de

ate

juridico

ou

administrativo,

para

conhecimento ptlblico e inicio de seus efeitos externos;

b)

Por propaganda de realizag6es estatais, a djvulga?ao de efeitos ou fatos de Poder Ptlblico

municipal, tornando-os de conhecimento ptlblico, cuja despesa, constitui encargo para o erario
municipal;

c)

por campanhas de interesse do Poder Ptlblico Municipal, as notas e os avisos oficiais de

esclarecimento, as campanhas educativas de satlde ptlblica, transito, ensino, transportes e outras, e as
campanhas de racionaliza?ao e racionamento do uso de servi?os ptlblicos e de utilidade ptlblica,
quando prestados pelo Municipio.

Capitulo VI
DO MEIO AMBIENTE

Art.174 -Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pdblico e a coletividade o clever de
defends-lo, recupera-lo e preserva-lo.

Paragrafo Onico -Para assegurar a efetividade desse direito, cabe ao Poder Ptlblico:
I -preservar a diversidade biol6gica de especies e ecossistemas existentes no Municipio;
11 -conservar e recuperar o patrim6nio geol6gico, cultural e paisagistico;

111 -assegurar o direito a informagao veridica e atualizada em tudo o que disser respeito a qualidade do

meio ambiente;

lv . controlar e fiscalizar a produgao, comercializagao, transporfe, estocagem e uso de tecnicas,

m6todos e substancias que comportem risco para a vida e o meio ambiente.
V -elaborar e executar o Programa Anual de Defesa do Meio Ambiente.

Art.175 . 6 vedada a caga de animais de esp6cimes de fauna silvestre, bern como o seu com6rcio, em
todo o territ6rio do Municipio, Nos termos da legislagao federal especifica.
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Art.176 -0 Poder Pdblico criara:

I -reservas biol6gicas onde as atividades de utilizagao, persegui?ao, caga, apanha ou introdu?ao de
especimesdefaunaeflorasilvestredomeioambienteaqualquert{tulosaoproibidas,ressalvadasas

atividadescientificasdevidamenteautorizadaspelaautoridadecompetente;

11-reservas ecol6gicas para prote¢ao da procriagao dos animals e aves, estimulando-se, com

fiscalizagaoeassistenciatecnica,comiseneaodetributagaoecommini-bosquesdeproteeaoavida.

Art.177-NosmapasdoMunicipiodeveraoconstar,emdestaques,asareasereservasecol6gicas.
^.

§1°..0Muni-cipioexercefafiscalizagaopermanentesobreasareasecol6gicasourefugiosdeanimais
e aves silvestres.
§ 2°. -Nenhuma autoridade permitira a adogao de livros escolares no Munic{pio, que nao contenham

textossobreaprotegaodafaunaedaflora,aprovadospeloConselhoFederaldeEduca9ao.
§3°.-Nosprogramasdeensinodeveraoconstaraulassobreap`rotegaodafaunaeda flora,al6mde
encaminhamento pratico sobre o plantio de esp6cimes e de criagao e reprodu?ao dos animais e aves
silvestres.

Art.178 -0 Munic{pio destinara, no or?amento anual, recursos para manuteneao dos parques,

bosques e areas de preservaeao permanente.
Art. 179 . E considerada de preservagao permanente a vegeta?ao das areas marginais dos cursos
d'agua,suasnascenteserespectivasmargens,podendooMunicipiofirmarconveniosecontratoscom
entidadesptlblicaseprivadas,visandoarecomposigao,manutengaoeconservagaodessasareas.
Art.180 -0 Poder Ptlblico destinara, nas leis ongamenfarias, os recursos destinados a elaboraGao e

execueaodeumprogramaparapromoveratotaldespoluigaodosriosec6rregosqueintegramabacia
hidrograficadoMunicipio,eaquelesquedeveraoserutilizadosnapreserva9aopermanentedaqueles
mananciais.

ParagrafoOnico-Naexecu?aodessesencargos,oMunic`piopromoveraacelebragaodeconveniose
contratoscomentidadesptlblicas,visandoaobtengaoderecursostecnicosefinanceiros.
Art.181.Parapromover,deformaeficaz,apreservagaodomeioambiente,cumpreaoMunic{pio:

1-promoveraregeneragaodeareasdegradadasdeinteresseecol6gico,objetivandoespecialmentea

prote?aodeterrenoserosivosederecursoshidricos,bemcomoaconservagaodeindicesminimosde
cobertu ra vegetal ;
« .estimular, mediante incentivos fiscais, a cria?ao e a manuten?ao de unidades privadas de

preserva?ao;
Ill-exigirautiliza?aodepraticasconservacionistasqueasseguremapotencialidadeprodutivadosolo,

IV-coibir o uso de queimadas como tecnicas de manejo agricola ou com outras finalidades
ecologicamente inadequadas;
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V -estabelecer, sempre que necessario, areas sujeitas a restrie6es de uso.
Art.182 . 0 Municipio estabelecefa as condig6es de uso e ocupagao, ou sua proibigao, quando isto

implicar impacto ambiental negativo, as nascentes e as vertentes com declives superiores a quarenta
por cento, em conformidade com a lei estadual,

Art. 183 -E vedado o desmatamento de toda e qualquer area sem pfevia autorizaeao, bern como
qualquer forma de uso do solo em compartimentos topograficos de risco, definidos no Plano Diretor,
como fundos de vale, planicies de inunda?ao ou declives superiores a quarenta por cento.
+`

Art.184 -O-Poder Pdblico instituifa o Sistema Municipal de Administragao Ambiental que, atuando em

conjunto com os 6rgaos federal e estadual especificos, promovefa os meios necessarios a que sejam
alcancados os padr6es de qualidade previstos em lei.
Art. 185 -Observada a lei estadual e respeitados os criterios cientificos, o Municipio barxafa normas
definindo o destino das embalagens de produtos t6xicos, do lixo hospitalar e dos demais rejeitos

nocivos a sadde e ao meio ambiente.
Art.186 -0 Municipio, atraves do 6rgao competente, destinado a formular, avaliar e executar a politica
ambiental, apreciara:

I -o zoneamento agro econ6mico -ecol6gico em seus limites;

11 -os planos municipais de conserva?ao e recuperacao do solo e os relativos as areas de conservaeao
obrigat6ria;

Ill -0 sistema de prevengao e controle da poluigao ambiental.

§ 1°. . Compete ao 6rgao previsto no artigo colaborar com a unidade estadual pr6pria, visando a
elabora?ao dos planos de saneamento basico e de gerenciamento dos recursos hidricos e minerais.

§ 2°. -Todo projeto, programa ou obra, pdblico ou privado, bern como a urbaniza9ao de qualquer area,
de cuja implantagao decorrer significativa altera?ao do ambiente, esta sujeito a lmpacto Ambiental, de
conformidade com a lei estadual, bern como a analise e aprovaeao do 6rgao municipal pfoprio.
Art. 187 -Os concessionarios de servigos pdblicos municipais de energia el6trica, agua, esgoto e
outros, obrigam-se ao rigoroso cumprimento da legisla?ao de protegao ao meio ambiente do Municipio,

do Estado e da Uniao, devendo requerer e manter atualizadas todas as licengas previstas em lei.

Se9ao 11

Do uso de Agrot6xico no meio ambiente
Art.188 -Consideram-se agrotoxicos destinados os produtos e agentes de processos fisicos, quimicos
ou biol6gicos destinados na utilizagao dos setores de produgao, armazenamento e beneficiamento de

produtos agricolas, pastagens, proteeao de florestas nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas,
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como tamb6m nos ambientes urbanos, hidricos ou da fauna, a fim de preserva-los da a?ao de seres
vivos considerados nocivos.
Art. 189 -Dentro do Municipio de Aguiarn6polis e nas redondezas somente poderao ser utilizados

agrot6xicos cadastrados na Secretaria da. Agricultura e de Abastecimento do Estado do Tocantins,
seguindo orienta?ao e regulamento pfoprio.

Art. 190 - 0 estabelecimento que armazene ou comercialize agrotoxicos devera estar devidamente
cadastrado no 6rgao publico estadual e municipal, seguindo Lei especifica quanto a forma de

armazenamento e comercializaeao
dos mesmos.
Art.191-As

pessoas

fisicas

o juridicas

que

armazenam

e

utilizam

agrot6xicos,

devera,

obrigatoriamente, fomecer a seus funcionarios os EPTs - Equipamento de Prote¢ao Individual,
indicado a forma que devera ser utilizado, sob pena de multa.

Paragrafounico-Sefaresponsavelpelosdanoscausadosasa`hdedeterceiroseaomeioambiente,
com relagao ao descumprimento de qualquer dos artigos previstos no capitulo Vl, se9ao H desta Lei
Organica:

a)-0engenheiroagr6nomoouflorestalqueemitirreceitaincorretaouindevida;

b)-0usuarioqueutilizaragrot6xicosemdesacordocomoreceituarioagron6mico;

c)-0armazenadorqueinfringirosartigosacimamencionados.

Art,192 -As infrag6es cometidas em relapao ao nao cumprimento destes artigos contidos no capitulo
Vl, segao H desta Lei Organica, sera enquadrada de acordo com Lei pr6pria ja existente neste
Municipioedemaislegislae6esvigentes,variandoentreaaplicagaodemultasaprisao,dependendodo
grau de culpabilidade.

Titulo VII

DA ORDEM SOCIAL

Capitulo I

DisposieoEs GERAis

Art. 193 -A 0rdem Social tern como base o primado do trabalho e como objetivo o bern-estar e a
justiea social.

Art. 194 -As ag6es do Poder Ptlblico estarao prioritariamente voltadas para as necessidades sociais
basicas.
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Capitulo 11

DA SEGURIDADE SOCIAL

Seeao I
Disposigao Geral
Art. 195 . 0 Munjcjpio forma com o Estado e a Uniao o conjunto integrado de ag6es destinadas a

assegurar o§ djreitos relativos a sa4de, a prevjdencia e a assistencia social.

Se9ao 11

Da Sadde
Art.196 .A Sadde e direito de todos os municipes e clever do Municipio, assegurada mediante

politicas sociais e econ6micas com o objetivo, primordial, de eliminar os riscos de doeneas, a

prevpngao de deficiencias e de outros agravos a sadde, e ao acesso universal e igualifario as ag6es e
servicos para sua promocao, proteeao e recuperagao.
Art. 197 . Para atingir esses objetivos o Municipio promovefa, em conjunto com a uniao e o Estado,
politicas que visem:

I . condig6es dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentagao, educagao, transporte, lazer e

acesso aos bens e servigos essenciais;
11 -respeitar o meio ambiente e controlar a polui?ao ambiental;

Ill-oacessouniversaleigualitarioatodasasag6eseservigosdepromocao,protegaoerecuperagao
da satlde, sem qualquer discrjmjnagao;

lv -o direito do individuo a informagao sobre sua satlde e da coletividade, sobre riscos a que esta

submetido, assim como sobre os metodos de controle existentes;
V . valorizagao do m6todo epidemiol6gico no estabelecimento de prjoridades, alocagao de recursos e
orienta?ao programatica;

Art.198-0deverdoMunicipjonaoisentaaresponsabilidadedepessoas,instituig6eseempresasque
produzem risco a sadde de individuos e da coletividade.

Art. 199 -As ag6es e servigos de satlde sao de relevancia ptlblica, cabendo ao Poder Ptlblico, sua
normalizagao, regulamentagao, fiscalizagao e controle, devendo sua execugao ser feita
preferencialmente atrav6s de servigos ptlblicos e, complementarmente, atraves de terceiros, quando
necessarjo.

Art.200-Asag6eseosservigosptlblicosdesatldedoMunicipio,deformaintegradaehierarquizada,

constituem urn sistema dnico, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I -descentralizagao, com diregao tlnica;

H . atendimento integral, com prioridade para as atMdades preventivas, sem preju{zo dos servigos
assistenciais;
Ill -participa?ao da comunidade.

Art. 201 -Sao competencias
do Sistema Unico de Satlde, em nivel municipal:
.

I . a assists-ncia integral i satlde, em articula?ao com o Estado e a Uniao;
H.aelaboragaoeatualizagaobianual,comrevisaoanual,doPlanoMunicipaldeSatlde,emtermosde

prioridadeseestrategiasmunicipais,emconsonanciacomoPlanoEstadualdeSatldeedeacordocom
as diretrizes do Conselho Municipal de Satide;
Ill-aelaboragaoeatualizagaodapropostaorgamenfariadoSe`rvi?odeSatideparaomuniclpio;
lv-aadministra?aoorgamenfariaefinanceiraaut6nomadoFundoMunicipaldeSatlde;

Viacompatibilizaeaoecomplementagaodasnormast6cnicasdoMinisteriodaSatldeedaSecretaria
Estadual de Satlde, de acordo com a realidade Municipal;

Vl -a administra?ao e execucao das ac6es e serviaps de sadde e de promo?ao nutricional, de
abrangencia municipal;

VH.ainstituigaoegarantiadeplanosd;carreiraparaosservidoresdasadde,baseadosnosprincipios
e criterios de desenvolvimento de recursos humanos, aprovados em nivel nacional, observando ainda

incentivo a dedicagao exclusiva e tempo integral, capacidade e reciclagem permanentes, condig6es

adequadasdetrabalhoparaexecu?aodesuasatividadesemtodososniveis;
Vlll.agarantialegaldeisonomiasalarialatodososservidoresdoServiapdeSatldedoMunic{pio,em

relagao a outros servidores que, em outras esferas de governo, exer9am cargos de atribui¢6es iguais
ou assemelhados;

lx -a garantia de admissao atraves de concurso ptlblico aos servidores da Sadde, sendo vedada a
forma de credenciamento como prestagao de servigos.
X -implementa9ao do sistema de informae6es de sadde no ambito municipal que garanta o

conhecimento articulagao com as esferas Federal e Estadual;
Xl -acompanhamento, avaliagao e divulgagao dos indicadores de mortalidade infantil no ambito do
Municipio;

XII -a normatizagao e execu?ao, no ambito do Municipio, da pol{tica nacional de insumos e

equipamentos para a sadde;

69

XIll -a execueao, ambito do Municipio, dos programas e projetos estrategicos para o enfrentamento
das prioridades nacionais, estaduais e municipais, assim como situa?6es emergenciais;

XIV -a complementagao das normas referentes as relae6es com o setor privado e a celebragao de
contratos e conv6nios com servieos ptlblicos e privados;
XV . a celebraeao de cons6rcios intermunicipais para viabilizaeao de Sistemas Municipais de Satide

quando houver indicaeao tecnica e consenso das parfes, mediante autorizaeao legislativa;
Xvl . garantia de assistencia
integral a sadde da mulher;
1`
Xvll -planejamento e execu?ao das ag6es de vigilancia sanifaria capazes de diminuir, eliminar ou

prevenir riscos e intervir sobre os problemas sanitarios decorrentes da produgao e circulagao de

produtos, servigos e do meio ambiente, objetivando a protegao da satlde dos trabalhadores e da
popula?ao em geral;
XVIll . planejamento e execu?ao das ae6es de vigilancia epidemiol6gica, proporcionando a informa9ao

indispensavel

para

conhecer,

detectar ou

prever qualquer` mudan?a que possa ocorrer nos

determinantes e condicionantes do processo satlde -doenga, com a finalidade de recomendar e adotar

as medidas de prevengao e controle da doenea;
XIX - planejamento e coordenagao da execueao de controle do meio ambiente e de saneamento basico
no ambito do Municipio, em articulaeao com os demais 6rgaos governamentais;

XX -implementa?ao do programa de sadde do trabalhador;

Xxl .planejamento, coordenaeao das ae6es do programa de Sadde do Escolar, promovendo
campanhas de medicina preventiva e educativa, especialmente contra: cancer, AIDS, tuberculose,
hanseniase e problemas odonto16gicos;

Xxll . planejamento, coordenaeao e execu?ao das ae6es de Controle de Zoonoses, no ambito do
Municipio, em articulaeao com os demais 6rgaos governamentais;

XXIll -organizagao e gerenciamento dos Distritos Sanitarios com aloca?ao de recursos tecnicos e

pfaticas de sadde adequadas a
regionalizagao e hierarquizagao;

realidade epidemiol6gica

local, observados os principios de

XXIV -promover visita semanal, nas escolas ptlblicas municipais, de urn agente de satlde para exercer
a medicina preventiva no ambito da comunidade escolar;
XXV I o incentivo a Medicina A[ternativa de fundamento cientifico;

XXVI -a proibigao de experimentos com substancias, drogas e meios anticoncepcionais que atentem

contra a satlde e nao sejam do conhecimento dos usuarios
XXV[Il -a proibigao e fiscaliza9ao de pfaticas que levem a esterilizagao involuntaria de seres humanos.
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ParadrafoUnico.0Municipio,independentementedesolicita¢ao,procedefaaocontroledequalidade
dosalimentos,ar,agua,solo,edequalquerelementoquepossacolocaremriscoasatldedoindMduo
e da coletividade.

Art.202-0SistemaMunicipaldeSatlde,semprejuizodasfung6esdoPoderLegislativo,contaracom
duas instancias colegiadas:
I -A Conferencia Municipal de Sadde;
11 -0 Conselho Municipal
de Satlde;
.

§ 1°. -A 6onfetencia Municipal de Satlde se retlne anualmente com a representagao dos varios
segmentossociais,paraavaliarasituagaoeproporasdiretrizesparaaformula?aodapoliticadesadde
no munic`pio, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de
Sadde.

§ 2°. .0 Conselho Municipal de Sa.tide, em cafater permanente e deliberativo, composto por
representantes do Poder Executivo e do Legislativo, profissionais de satlde e usuarios, cuja

representa?aoseraparifariaemrelagaoaoconjuntodosdemaissegmer,tos,atuaranaformula¢aode
estrategias e no controle de execugao de politica de satlde no Municipio, inclusive nos aspectos
econ6micos e financeiros.

Art. 203 . E vedada a destinaeao de recursos pdblicos para auxilios ou subvenc6es as instituie6es
privadas com fins lucrativos.

Art. 204 . Todo serviap de sadde contratado pelo Poder Pdblico se submete as suas normas tecnicas,
inclusive quanto a sua posieao e funeao.
Art. 205 -Qualquer instituigao privadas de satlde que vier a prestar servigos no Municipio devera

submeter-se ao controle do setor ptiblico has questoes de qualidade e de informagao e registros de
atendimento conforme os c6digos sanifarios da Uniao, Estado e Municipio.

Art. 206 -A instalagao de quaisquer novos servigos ptlblicos ou financiados com recursos ptlblicos na

areadesatldedeveraserdiscutidaeaprovadanoambitodoConselhoMunicipaldeSatlde,levando-se
em consideragao a demanda, cobertura, distribuigao geografica, grau de complexidade, articulagao no
sistema e impacto ambiental que.

Pafagrafo Unico - 0 conjunto dos recursos destinados as a?6es e serviaps de sadde no Munic`pio
constitui

o

Fundo

Municipal

de

Satlde,

administrado

pela

Secretaria

Municipal

de

Satlde

e

subordinados ao planejamento e controle do Conselho Municipal de Satlde.

Art. 207 - Os cargos de dire?ao dos 6rgaos de sadde do Municipio sao privativos de profissionais da

area.
Art. 208 . Os servidores de outras esferas de governo que, de acordo com a Lei Organica da Satlde,
editada pela Uniao, forem colocados a disposigao do Servigo de Satlde do Municipio integrarao a sua
forga de trabalho, preservados os seus vencimentos, salarios e demais vantagens do cargo, fungao ou
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emprego que ocupam, desde que o pagamento permaneca a expensas da Uniao, sem prejuizo de
eventuajs beneficios concedidos pelo 6rgao onde passarem a ter exercicio.
Art.209-Observandoodispostonalegislagaofederalpertinente,oMunicipioinstituifaplanodeapoio

as pessoas cadastradas como doadoras de 6rgaos, tecidos ou substancias humanas para fins de
transplante.

Art.210-AambulanciadoMunicipioeomotoristadamesma,quandoestiverdeplantao,devefaficar

nopostodesatldeMunicipal,naopodendodomesmoseausentar,ficandoadisposigaodosmunicipes

em caso de urgencia.
1-

PafagrafoUriico-Caso,emestremaurgencia,omotorista,quandoemplantao,precisarseausentar
do posto de satlde, nao podefa ir na ambulancia, onde a mesma devefa ficar estacionada no posto,
deveradeixaotelefonedecontatoparaserchamadoemcasodeemergencia.

Se9ao Ill

Da Assistencia Social
Art. 211 -Sao objetivos da Assistencia Social:

I I a prote?ao a familia, a maternidade, a infancja, a adolescencia, a velhice e aos portadores de
deficiencia;

11. o amparo as criancas e aos adolescentes carentes.
Art. 212 -0 Municipio estimulara tecnica e financeiramente, com recursos constantes da Lei

Ongamenfaria, a elaboragao e execugao de programas s6cio - educativos destjnados aos carentes, a
serem desenvoMdos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social.
§ 1° -0 Munjcipio, na forma da lei, assegurafa a crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, a
efetivacao dos djreitos a vida, a satlde, a moradia, ao lazer, a protegao no trabalho, a cultura, a
convivencja familiar e comunifaria, compreendendo:
I -primazia no recebimento de prote?ao e socorro em qualquer cjrcunstancia;
11 -precedencia no atendimento em qualquer 6rgao ptlblico municipal;

Ill -preferencia aos programas de atendjmento a crianca e ao adolescente, na formulaeao e execugao
de politicas sociais pdblicas;

lv - aquinhoamento de recursos ptlblicos para os programas de protegao e garantja dos direitos da

crianga e do adolescente;

§ 2° -As ag6es de protegao a infancja e a adolescencia serao organizadas, na forma da lei, com base
nas segujntes diretrizes:
I - descentraliza?ao do atendimento;

11 -valorizaeao dos vinculos familiares e comunifarios;

Ill - atendimento priorifario em situag66s de risco definidas em lei, observadas as caracter{sticas
culturais, sociais e econ6micas do Municipio;

lv-participagaodasociedade,pormeiodeorganizag6esrepresentativas,naformulagaodepoliticase

programas, e o acompanhamento de suas execug6es.
3°.Aparticipagaodasociedade,previstanoartigoanterior,sedarapormeiodoConselhoMunicipaI
e)ProtegaQdosDifeitosdaCrian?aedoAdolescente,6rgaoconsultivo,deliberativoecontroladordas
r`rote9ag Qus LJt[t;[iu> ua uiiail¥a t= uv nuvi--vv
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ag6es em todos os niveis, assegurada a participagao de forma parifaria de representantes do Poder
Ptlblico e de entidades particulares e organizag6es comunitarias que tenham por objetivo o
atendimentoedefesadacriangaedoadolescente,hapelomenosumano,naformadalei.
§ 4° . 0 Poder Ptlblico Municipal podera destinar recursos as entidades filantr6picas que prestem
assistencia a crianeas de zero a seis anos.

§ 5° . 0 Municipio, por meio de entidade pr6-habilitada, atuara complementarmente ao Estado no
amparo e formagao psicol6gica, social e profissionalizante da crianga e do adolescente a que for
atribuido ate infracional.

§ 6° -0 Munic{pio mantefa, com a coopera¢ao tecnica e financeira da Uniao e do Estado, programas
de satlde materno-infantil, creches; educagao pr6-escolar, ensino fundamental, educagao
profissionalizante e assistencia integral a crianga e ao adolescente, com a participagao deliberativa e
operacionaldeentidadesnaogovernamentais,atrav6sdasseguintesestrategias:

I-criacaoeorganiza?aodeprogramasparaoatendimentoacriangaeaadolescentesemsituagaode
risco;

11-criaeaoeorganizagaodeprogramasespecializadosparaoatendimentoacriancasdependentesde

entorpecentes e/ou envolvidos em atos infracionais, na medida de sua capacidade e concernente com
a aeao do Estado.
Art. 213 -Serao mantidos] com o apoio tecnico e financeiro da Uniao e do Estado, programas de

assistencia aos deficientes f{sicos, sensoriais e mentais, objetivando assegurar:
I -a sua integraeao familiar e social;

H -a preven?ao, o diagn6stico e a terapeutica do deficiente, bern como atendimento especializado

pelos meios que se fizerem necessario;
Ill -a educa?ao especial e o treinamento para o trabalho e facilitagao de acesso e uso aos bens e
servieos, com a eliminaeao de preconceitos e obstaculos arquitetonicos;

§ 1°. -0 Municipio, em comum acordo com as entidades representativas dos deficientes, devefa
formular a politica e controle das a?6es correspondentes.
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§ 2°. -A promogao da habiljtagao e a reabilitaeao das pessoas portadoras de deficiencias, para sua
adequada integragao a vida comunitaria e ao mercado de trabalho, constituirao prioridades das areas
oficiais de sadde, educa?ao e assjstencia do Municipio.

Art. 214 -A maternidade e a paternidade constituem fung6es sociais de relevancia, devendo o

Municipio assegurar os mecanismos para o seu desempenho.
Art. 215 -E clever do Municipio, cooperar para o provimento de 6rgaos ptlblicos e auxiliar as

instituig6es filantr6picas, encarregados de atividades ligadas a prevengao e fiscalizagao do uso de
drogas e entorpecentes, com recursos humanos e materials que se fizerem necessarios.
-

§ 1° - 0 Mu-nicipio dispensara protegao especial ao casamento, e assegurarao condig6es morais,
fisicas indispensaveis ao desenvolvimento, seguranga e estabilidade da familia.

§ 2° -Serao proporcionadas aos interessados todas as facilidades para a celebragao do casamento.
§ 3° -A lei dispora sobre a assistencia aos idosos, a maternidade e aos excepcionais.

§4°.Paraaexecugaodoprevistonestea.rtigoseraoadotadas,eritreoutrasasseguintesmedidas:
I -amparo as familias numerosas e sem recurso,.
11 -aeao contra os males que sao instrumentos da dissolueao da familia;

Ill -estimulos aos pais e as organiza?6es sociais para a formagao moral, civica, fisica e intelectual da
juventude;

lv-colaboragaocomentidadesassistenciaisquevisemaproteeaoeaeducaeaodacrianga;

V - amparo as pessoas idosas, assegurando sua participagao na comunidade, defendendo sua
dignidade e bern-estar e garantindo-lhes o dir.eito a vida;

Vl -em colaboragao com a Uniao, com o Estado e com outros Municipios para a solugao do problema

dos menores desamparados ou desajustados, atrav6s de processos adequados de perfencente a
recuperaeao.
§ 5° - Compete ao Municipio, a familia e a socjedade, assegurar a crianga e ao adolescente, com
absoluta prjoridade, os direitos reconhecidos pelo disposto no artigo 227 da Constituigao Federal.
§ 6° - 0 Municipio, para garantjr amparo as pessoas idosas e sua parficipa?ao na comunidade,
defender sua dignidade, bern-estar e o direito de vida, devefa instituir, dentro de 6rgaos ja existentes na
administragao e mediante lei, organismo de permanente defesa do idoso, cabendo-Ihe formular, de

conformidade com as entidades federais, e estaduajs, a politica de assistencia ao idoso e ter, dentre
outras, as seguintes atribuig6es:
I -cria?ao de centros destinados ao trabalho e experimentagao laboral;
11 -criagao de centro, diurno e noturno, de amparo e lazer;

Ill -elaboraeao de programas de preparaeao para a aposentadoria;
lv -fiscalizaeao das entidades destinadas ao amparo do idoso.

Capitulo Ill

Da Educagao
-

Se9ao I

Disposig6es Gerais

Art. 216 I A educagao, direito de todos, 6 urn clever do Munic{pio e sera promovida e incentivada com a

colaboragao da sociedade, baseada nos princ{pios da democracia, da liberdade de expressao, da
solidariedade e do respeito aos direitos humanos, visando constituir-se em instrumento de
desenvolvimento da capacidade de elaboraeao e de reflexao critica da realidade.
Art. 217 -0 ensino sera ministrado com base nos seguintes principios:

I. igualdade de condie6es para o acessg e a permanencia na escola;
11 -liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arfe e o saber;
Ill. pluralismo de id6ias e de concepg6es pedag6gicas;
lv -gratuidade do ensino ptlblico em estabelecimentos oficiais;

V . valorrza?ao dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, os planos de carreira para o
magisterio ptlblico, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso ptlblico de
provasetitulos,asseguradoregimejur{dicotlnicoparatodasasinstituig6esmantidaspeloMunicipio;

Vl-gestaodemocraticadoensino,garantidaaparticipa¢aoderepresentantesdacomunidade;
VII I garantia de padrao de qualidade;

Vlll -educaeao igualitaria, eliminando estere6tipos sexuais, racistas e sociais dos cursos, salas de aula,
livros e manuais destinados a populaeao infanto-juvenil.

Pafagrafo Onico-Cabe ao Municipio, promover o atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiencia, preferencialmente na rede regular de ensino.

Art. 218 -0 Municipio, respeitadas as diretrizes e as bases fixadas pela legislaeao federal e as
disposig6es supletivas da legislacao estadual, devera instituir e manter, al6m do sistema de ensino

pr6prio, com extensao correspondente as necessidades locais de educa?ao em creches, pie-escolar e
fundamental, com a cooperacao tecnica e financeira da Uniao e do Estado.
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Art. 219 -0 Municipio promovera valorizagao dos profissionais do ensino, atrav6s de planos de
carreira para o magisterio publico municipal,

Art. 220 - Os curriculos escolares serao adequados as peculiaridades do Municipio e valorizagao
cultural, levando em consideraeao a importancia do patrim6nio hist6rico, artistico cultural, religioso e
ambiental.

Art, 221 -0 Municipio nao mantefa escolas de segundo grau ate que estejam atendidas todas as

crianeas de idade ate catorze anos, bern como nao mantera nem subvencionara estabelecimento de
ensinosupe..rior.

`'

Art. 222 -0 Municipio aplicara, anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos e

das transfetencias recebidas do Estado e. da Uniao na manuteneao e no desenvolvimento do ensino.
Art. 223 -0 Municipio, no exercicio de sua competencia:

I -apoiara as manifestag6es da cultura local;

11-protegefa por todos os meios ao seu alcance, obras, objetos, documentos e im6veis de valor
hist6rico, artistico, cultural e paisagistico.

Art. 224 -0 Municipio garantifa a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e o acesso as fontes de
cultura nacional, estadual e municipal, apoiando e incentivara a valorizaeao das manifestae6es

cu[turais, atrav6s de:

I - criaeao e manutengao de espaeos pdblicos devidamente equipados e acessiveis a populagao para
as diversas manifestac6es culturais, inclusive atrav6s do uso de pr6prios municipais, vedada a extineao
de qualquer espago cultural ptlblico ou privado sem criagao, na mesma area, de espa?o equivalente;
11 -estimuJo a cria?ao de bibliotecas na sed6 dos Distritos e do Municipio, assim como atengao especial

a aquisigao de bibliotecas, obras de arfe e outros bens particulares de valor cultural;
111 -protegao das express6es culturais, incluindo a indigena, afro-brasileira, e de outros participantes do

processo cultural, bern como o artesanato.
Art. 225 -Ficam isentos do pagamento de imposto predial e territorial urbano os im6veis tombados pelo
Municipio em razao o de suas caracteristicas hist6ricas, artisticas, culturais e paisagistas.

Art. 226 -0 Municipio fomentara pfaticas desportivas especialmente nas escolas a ele perfencentes.
Art. 227 -E vedada ao Municipio a subven?ao de entidades desportivas profissionais.
Art. 228 -0 Municipio incentivafa o lazer, como forma de promoeao social, atrav6s de:

I - criagao e manuteneao de espagos adequados para a pfatica de esportes nas escolas e prapes
ptlblicas;
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11 -ae6es governamentais com vistas a garantir aos bairros a possibilidade de construirem e manterem
espaeos pr6prios para a pfatica de esportes;

Ill -promoeao de jogos e competie6es esportivas amadoras inclusive de alunos da rede ptlblica.

Art. 229 -0 Municipio devera estabelecer e implantar politicas de educagao para a seguranga do
transito, em articulaeao com o Estado.

Segao 11

Do Sistema Municipal de Ensino

Art. 230 -Fica criado o Sistema Municipal de Ensino de Aguiam6polis, integrado as diretrizes da
Educaeao Nacional e Estadual, e inspirado nos seguintes principios:

I -a educagao 6 clever do Poder Pdblico e direito do cidadao, sendo asseguradas a todos, iguais
oportunidades de recebe-la;
Ill o ensino mantido pelo Munic{pio sera gratuito e de qualidade;

Ill -a participagao do cidadao na definigao das diretrizes, na implanta?ao e no controle do ensino
municipal sera garantida.

Pafagrafo Unico-lntegrarao o Sistema Municipal de Ensino as escolas ptlblicas e privadas
localizadas no Municipio.

Art. 231 -Sao objetivos do Sistema Municipal de Ensino:

I -garantir o desenvolvimento pleno da personalidade humana, promover o acesso ao conhecimento
cientifico, tecnol6gico e artistico;

11 -contribuir para a forma?ao de uma consciencia critica e para a convivencia em uma sociedade

democratica;
Ill I preservar e expandir o patrim6nio cultural do Municipio,

lv -instituir plano Plurianual de Educa?ao;

V -assegurar a realidade do censo escolar do Municipio, em conjunto com o Estado;

Vl -estabelecer agao conjunta com o Estado na ampliagao e expansao da rede ptlblica de ensino para
evitar a concentragao ou a ausencia de escolas em determinadas areas;
Art. 232 -Ao Poder Ptlblico Municipal cabefa providenciar o atendimento escolar nas modalidades

oferecidas, bern com assegurar as condi?6es necessarias ao desenvolvimento das atividades
educacionais previstas nesta Lei.
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Se9ao 11

Das Modalidades de Ensino

Art. 233 -Deverao estar sob controle e supervisao da Secretaria Municipal da Educaeao as seguintes
modalidades de ensino que a Prefeitura venha a desenvolver:
I - Educagao lnfantil;

11 -Educagao de Jo.vens e Adultos;

111 - Educaeao Especial;

lv - Ensino Fundamental

§ 1°. -A Educagao lnfantil tern por objetivo assegurar o desenvolvimento fisico, emocional e intelectual

e a socializa?ao das crian?as de ties a seis anos de idade.
§ 2°. -0 Municipio mantera programas especiais para alfabetiza?ao de adultos.

Art. 234 .A educa?ao de jovens tern o objetivo de assegurar a escolarizagao da populaeao nao
atendida oportunamente no ensino regular, promovendo sua formaeao basica.
Art. 235 -0 Municipio se responsabilizara prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os

que a ele nao tiverem acesso na idade pr6pria, e pr6-escolar, observando qualitativo e quantitativo.
Art. 236 -E vedada a cessao de uso de pr6prios ptlblicos municipais para o funcionamento de

estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza, exceto quando se tratar de entidades
filantr6picas legalmente estabelecidas no Municipio.

Art. 237 -0 ensino fundamental, com nove anos de duragao, 6 obrigat6rio para todas as crianeas, a
partir dos seis anos de idade, com objetivo de proporcionar uma formagao basica e comum,
indispensavel a todos.
Art. 238 -A educa?ao sexual sera inserida no conteddo dos curriculos de ensino das escolas
municipais.

Art. 239 -0 ensino religioso, de matricula facultativa, constituira disciplina do horario normal das
escolas ptlblicas municipais.

§ 1°. -Serao fixados por comissao interconfessional e aprovados pelo Conselho Estadual de Educaeao
os contetldos minimos para o ensino religioso.

§ 2°. -As aulas de ensino religioso serao remuneradas como qualquer outra disciplina.

§ 3°. -Os professores de ensino religioso serao credenciados pela comissao referida no § 1° deste
artigo.
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Art.240.Aeduca?aoespecialtemporfinalidadeinstrumentalizaroalunoportadordedeficienciafisica

oumentalcomosrequisitosnecessariosasuaintegragaonasociedadeenomundodotrabalho.

Se9ao Ill

Do Plano Municipal de Educagao

Art. 241. A Prefejtura encaminhara para apreciagao legislativa a proposta do Plano Municipal de

Educaeao ap6s consulta ao Forum Municipal de Educaeao.

Art. 242 -0 Plano Municipal de Educa?ao apresentara estudos sobre as caracteristicas sociais,
econ6micas, culturais e educacionais do Municipio, acompanhadas de identificagao dos problemas
relativos ao ensino e a educagao, bern como as eventuais solug6es a curto, m6dio e longo prazo.

Titulo Vll

DAS COOPERATIVAS

Art. 243 - Respeitado o disposto no art. 5°, inciso XVIIl da Constituieao Federal e do Estado, desta
Lei Organica e da Legislagao aplicavel, poderao ser criadas cooperativas para o fomento de atividade
nos seguintes setores:
I -agricultura, pecuaria;

11 -constru?ao de moradias;

Ill -abastecimento urbano e rural;

iv -cfedito;
V -assistencia judiciaria.

Art. 244 - 0 Poder Pdblico estabelecefa programas especiais de apoio a iniciativa popular que objetive

programar a organiza?ao da comunidade local de acordo com as normas deste titulo.
Art. 245 - 0 Governo Municipal incentivara a colaboraeao popular para a organizaeao de mutir6es de

colheita, de roeado, de plantio, de construgao e outros, quando assim recomendar o interesse da
comunidade diretamente beneficiada.
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Titulo Vlll

DA SEGURANCA PUBLICA

Art. 246 - A seguranga Publica e clever do Municipio nos termos do Artigo 144 da Constituigao
Federal, nos limites de sua competencia e possibilidades materiais.

Art. 247 - Os agentes municipais tern o clever de cooperar com os 6rgaos federais e estaduais de
seguranga para a preveneao de delito, a repressao da criminalidade e a preservacao da ordem ptlblica.
Art. 248 - Lei podera criar, definindo-lhe as caracteristicas organizacionais e atribuig6es, da Guarda
Municipal para a proteeao dos bens materiais e naturais, servieos e instalae6es do Municipio.

§ 1° - A lei complementar de criagao da guarda municipal dispofa sobre acesso, direitos, deveres,
vantagens e regime de trabalho, com base na hierarquia e disciplina.
§ 2° -A investidura no corpo da guarda municipal far-se-a mediante concurso publico de provas ou de
provas e titulos.

Art. 249 - Para exercer atividades auxiliares e complementares de defesa civil, o Municipjo podera

criar organizag6es de voluntarios que atuarao segundo os padr6es do Corpo de Bombeiros, e, de
prefetencia mediante convenio com o Estado.

Titulo lx
DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 250 -0 consumidor tern direito a proteeao do Municipio.

Paragrafo Onico -A proteeao far-se-a, entre outras medidas criadas em lei, atrav6s da criagao, pela
Prefeitura,. de urn Departamento de Defesa do Consumidor, e tera como competencia:
I -apuraeao das dentlncias recebidas;
11 -aplicagao de multas, atrav6s do corpo de fiscais, nos casos de procedencia das dentlncias;
Ill -encaminhamento ao servigo de fiscalizaeao sanitaria do Municipio das dentlncias atinentes a

estabelecimentos que comercializem produtos que venham ou possam a vir a causar danos a sadde
pdblica;

lv - desestimulo a propaganda enganosa, no atraso da entrega de mercadorias e no abuso na fixaeao
de pregos.
V - prestaeao de assistencia juridica integral e gratuita ao consumidor atrav6s da Procuradoria
Municipal.

Art. 251 - 0 Departamento de Defesa do Consumidor divulgara, periodicamente, as dentlncias
procedentes e apuradas, indicando a Empresa ou lnstitui?ao punida, bern como a penalidade aplicada.
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Disposig6es Gerais e Transit6rias
Titulo X

DA pRESTAeAO E TOMADA DE cONTAs

Art.252 -Recebido o processo de prestaeao de contas, a Mesa, independente de leitura no
Expediente, mandara publicar, dentre suas pegas, o balango geral das contas do Municipio, com os
documentos que o instruem, e o parecer do Tribunal de Contas, e fara a distribuigao em avulsos a

todos os Vereadores.
Art.253-Ap6sapublicagaoeadistribuigaoemavulsos,oprocessoseraencaminhadoaComissaode
Finaneas, Tributaeao, Fiscalizaeao e Controle.

§ 1° - 0 relator tera o prazo de trinta dias para apresentar o parecer sobre a prestacao de contas,
concluindo com projeto de decreto legislativo.

§2°-Noprazoestipuladonoparagrafoanteriorpoderaoserformuladospedidosdeinformae6es.

§3°-SeoparecerdorelatorforrejeitadonaComissao,oseupresidentedesignaranovorelator,quedafa
o parecer do ponto de vista vencedor, no prazo de quinze dias.
§ 4° . Aprovado, o parecer sera publicado e distribu{do em avulsos, depois de encaminhado a Mesa
paraserincluidonaOrdemdoDia,paradiscussaoevota?aoemturnotlnico.

Art.254-Assim,visandosalvaguardarodireitodaquelesgestoresqueteraoascontasptlblicasdesua
responsabilidade julgadas pelas Camaras Municipais, deve-se seguir os seguintes procedimentos;

sendo que os mesmos sao aplicaveis tanto para votagao das Contas do Prefeito quanto da Mesa
Diretora da Camara:
§ 1° . Ap6s a leitura do parecer ptevio do Tribunal de Contas do Estado, na sessao ordinaria, deve o
Presidente da Camara enviar a Comissao de Finances, Tributagao, Fiscalizagao e Controle para que a

mesmanoprazoregimentalproduzaorespectivoparecer,concordandoounao,comaanalisedoTCE

sobre as contas em julgamento.
§ 2° - Elaborado o parecer da Comissao no prazo do Regimento lnterno, concordando ou nao com o
Parecer do TCE, devera este ser levado a Plenario para vota?ao;

§3°.SeaprovadopeloPlenario,etendooparecerdaComissaoconcordadocomoparecerdoTCE,
que opina pela rejeigao das contas, adota,se este em todos os seus termos e, identificadas as
irregularidades, notifica-se o gestor;

§ 4° - 0 Prefeito, responsavel pelas contas, sera notificado por escrito e atrav6s de oficio,
acompanhado das c6pias do parecer, pessoalmente ou via postal,

§ 5° . formulando assim a acusacao e dando ao Gestor o prazo de quinze dias para apresentar sua
defesa oral o escrita e as provas que desejar produzir, em conformidade com Art. 5, incisos LIV e LV
da CF.
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§ 6° - Vencido o prazo de quinze dias concedido para defesa, com apresentaeao da mesma ou nao,
devera o Presidente da Camara na primeira sessao ordinaria mandar ler a defesa do acusado e o rol
de provas e testemunhas, designando o dia do julgamento das contas que devefa ser na pr6xima

sessao ordinaria, na qual s6 se apreciara as contas.

§ 7° - Caso nao tenha o Gestor enviado a sua defesa, o Presidente da Camara, em atendimento ao
Constitucional Principio do Contradit6rio, da .Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, al6m da

obediencia a Legislagao Federal, devefa nomear Defensor Dativo que fa fa sua defesa por escrito e
apreciafa as provas que p[etende produzir.
§ 8° - Caso se v-enha deixar de observar este requisito, conforme o posicionamento acima explicito
acarretara ate a nulidade de todo o processo.

§ 9° -"A preterieao do Advogado constituido representando em prejuizo para defesa acarretara ate a
nulidade do processo" (ln Julgamento das Contas Municipais, 2a Edigao, Editora Del Rey, Belo

Horizonte, ano 2000, pg.38).
§ 10 -Na sessao de julgamento devefa ser ouvido o Gestor ou seu representante legal, que devefa ser
advogado habilitado, tendo o direito de uso da palavra por 01 (uma) hora, concedendo-se a seguir a

palavra aos senhores Vereadores, para no prazo de quinze minutos cada, Discursarem sobre a
acusaeao e a defesa, ap6s ouvirem-se todas as testemunhas do acusado, bern como ser produzida
todas as provas requeridas pelo mesmo.
I - ap6s a oitiva do acusado, suas testemunhas e a sua produeao de provas, depois de ouvido os
vereadores que quiser se manifestar sobre o julgamento, o Presidente da Camara passara a vota?ao,
que sera nominal e secreta e em turno tlnico.
11 - preparar-se-a uma uma, num lugar rese.rvado, confeccionara c6dulas de votagao contendo as
express6es, aprovo as contas/ reprovo as contas..

Ill -estas c6dulas deverao ser rubricadas pelos membros da mesa Diretora da Casa (Presidente e
Primeiro Secretario) e ficarao na mesa diretora, que procedefa a chamada nominal de todos os
vereadores, que se dirigirao a mesa, apanharao a cedula de vota?ao, se dirigirao a sala reservada,

votarao e colocafa o vote na urna que permanecefa o tempo todo sobre a mesa onde sentam os
Diretores da Casa (Presidente Primeiro e Segundo Secrefarios).
IV - conclu{da a votacao, o Presidente da Camara convidara dois vereadores, urn de cada bancada,

para apreciarem a apuraeao.
V - feita a apuraeao, o Presidente declarafa o resultado, aprovaeao ou rejeigao das contas, mandafa
expedir Decreto Legislativo que sera assinado pela Mesa e incluido na Ata da Sessao que devefa ser
assinada pelos vereadores e todos os presentes.
Vl - no dia seguinte o Presidente da Camara Municipal, mandara publicar o Decreto Legislativo de
aprovaeao ou rejeigao das contas, no jornal local (diario oficial), no mural da Camara Municipal, no

mural da Prefeitura e na Agencia dos correios local, solicitando do chefe dos correios e do Prefeito,

certidao de publicaeao do Decreto Legislativo que aprovou ou rejeitou as contas do ex-gestor.
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Vll -de posse das certid6es das autoridades acima referidas, o Presidente da Camara, dirigira oficio ao
Juiz Eleitoral da Comarca, ao Ministerio Pdblico Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, com

c6pia do Decreto Legislativo, c6pia da Ata da Sessao de Julgamento e c6pia das certid6es de
publicacao dos referido decreto.
Vlll - em linhas gerais, 6 esse o procedimento que devera seguir a Camara Municipal, quanto ao

julgamento das contas consolidadas do gestor do Municipio.
IX - o fato de que, por disposigao da Lei, em obedi6ncia ao Principio de que ninguem pode ser arbitro

em causa pr6pria, o`Vereador nao participara da votagao, mesmo que pre3ente na Sessao, quando se
tratar de votaeao das quais ele, seu conjugue ou pessoa de quem seja parente, consangu`neo ou afim,
ate o 3° grau seja o Gestor.
X - desta forma, em havendo participaeao do Ex-presidente da .Camara no julgamento das contas em

que este foi o gestor ou Vereadores que tenha ligagao parentescos com o Ex-Gestor, nula 6 a sessao,
ante o disposto na legislagao Patria sobre a materia, devendo, visando-se impedir esta nulidadej que

seja o mesmo afastado provisoriamente, apenas da Sessao de julgamento, para que seu suplente
assuma, visando-se com isto a constitui?ao de Quorum legal para o referido julgamento.

Xl -o julgamento 6 das contas anuais e nao do Parecer Pfevio do TCEITO, que apenas opina sobre as

mesmas, sendo a Comissao de Finaneas, Tributaeao, Fiscalizagao e Controle e o plenario da Camara
Municipal, soberanos para concordar com o parecer ou rejeita-lo por maioria qualificada, que 6 o quorum
de dois tereos dos membros do Legislativo Municipal.

Xll -o parecer das comiss6es, caso opinem pela rejei?ao do parecer do TCE-TO, devefa, t6pico por
topico, expor os motivos da rejeigao do parecer do TCE/TO, tudo em virtude do Princ{pio da Motivacao

dos atos administrativos em geral, (imposto pe]a Lei Federal 9.784/99).
Xlll

-

esta

Lei

disp6e

de

maneira

geral

sobre

o

Processo

Administrativo

Federal,

aplica-se

subsidiariamente aos demais entes federativos, entre eles o Estado do Tocantins e seus Municipios, em

face de ausencia de Lei pr6pria, aplicando-se o que disp6e o art. 69 da citada Lei Federal.

Art. 255 - Se o Prefeito nao prestar contas, atrav6s do Tribunal de Contas, ate o dia 28 de fevereiro de
cada ano, a Comissao de Finan?as, Tributa?ao, Fiscaliza?ao e Controle as tomara, e nao se
responsabilizafa pelas penalidades impostas pelo TCE.

Titulo XI

DA DIVISAO TERRITORIAL

Art. 256 -0 processo de criaeao de distritos obedecera as normas de lei complementar.
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Art. 257 - Depois de lida em resumo, no Pequeno Expediente, sera a representagao encaminhada a
Comissao de Constituigao, Justica e Reda?ao que a examinafa e, concluindo pela sua legalidade,

remete-la-a

a

Comissao

de

Administragao,

Trabalho,

Defesa

do

Consumidor,

Transporte,

Consumidor,

Transporte,

Desenvolvimento Urbano e Servigo Ptlblico que analisara o seu merito.

Art.258

-

A

Comissao

de

Administragao,

Trabalho,

Defesa

do

Desenvolvimento Urbano e Servico Ptlblico, entendendo que a representacao acha-se conforme os
requisitos legais para o estabelecimento do processo, no prazo de trinta dias, por despacho

circunstanciado, demonstrarao as raz6es do entendimento e pedirao ao Presidente da Camara que
solicite do

lBGE,

da Justiga

Eleitoral

e da

Secretaria

Municipal de Finan?as as informag6es

suplementares.para co-mpletar a instrugao da proposigao, estabelecidas na Lei Complementar n° 009,

de 19 de dezembro de 1995.
Art, 259 - Completada a instrugao do processo com as informa?6es que comprovem que os requisitos
da lei sao atendidos, cabera a Comissao de Administragao, -Trabalho, Defesa do Consumjdor,

Transporte, Desenvolvimento urbano e Servigo Ptlblico submeter a apreciagao do Plenario da Camara
projeto de resolugao, autorizando a realiza?ao de plebiscito.

§ 1° -Autorizada a consulta popular, o Presidente da Camara solicitafa a Justiga Eleitoral a sua
realiza9ao.

§ 2° - Prestadas as informag6es e nao confirmados os requisitos minjmos exigidos pela legislagao, a
Comissao de Administraeao, Trabalho, Defesa do Consumjdor, Transporfe, Desenvolvimento Urbano e

Servi?o Ptlblico, conclusivamente, encaminhara a proposigao ao arquivo, atrav6s do despacho do
presidente.

Art.260 -De posse de certidao da Justiga Eleitoral que ateste o desejo da maioria absoluta dos
habitantes da area em se tornarem distrito, a Comissao de Administragao, Trabalho, Defesa do
Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Servieo Ptlblico elaborafa projeto de lei que,

submetido ao Plenario, observafa as normas gerajs de tramitaeao deste Regimento.
§ 1° - Se o resultado do plebiscito for contrario, a Comissao de Administragao, Trabalho, Defesa do
Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Servigo Ptlblico encaminharao a proposieao ao

Presidente para arquivamento.

§ 2° -Sao requisitos para a criagao der Distritos:
I -a populagao, eleitorado e arrecadaeao na inferior a quinta parte exigida para a criagao de Municipio:

11 -existencia, na povoagao-sede, de pelo menos, cinqtlenta moradias, escolas publicas, posto de
satlde e posto policial.

§ 3° -A comprovagao do atendimento as exigencias enumeradas neste art. Far-se-a mediante:
a) declaragao, emitida pela Funda?ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, de estimativa de
pOpulaeao;
b) certidao, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o ntlmero de eleitores;
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c) certidao emitida pelo Agente Municipal de esfatica ou pela repartigao do municipio, certificando o

ntlmero de moradias.

d)certidaodo6rgaofazendarioestadualedomunicipalaarrecadaeaonarespectivaareaterritorial,

certidaoemitidapelaprefeituraoupelassecretariasdeeducagao,desatldeedesegurangapublica
estado, certificando a existencia de escola ptlblica, e de posto de satlde e policial na povoaQaosede;
§4°-Nafixa?aoda`Sdivisasdistritaisseraoobservadasasseguintesnormas:
I - evitar-se-ao, tanto quanto, possivel, formas assimetricas, estrangulamentos e alongamentos
exagerados;
H-dar-se-aprefetencia,paradelimitaeao,aslinhasnaturaisfacilmenteidentificaveis;
Ill - na inexistencia de linhas naturais, utilizarem-se-a linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou

nao, sejam facilmente, identiflcaveis e tenha condig6es de fixidez;
lv-evedadaainterrupeaodecontinuidadeterritorialdomunicipiooudistritodeorigem.

V - a diversa distrital sera descritas trechos a trechos, salvo para evitar duplicidade, nos trechos que
coincidirem com os limites municipais.

Vl - a alteragao de dMsao administrativa do municipio somente podera ser feita quadrienalmente, no
ano anterior ao das elei?6es municipais..

VH-ainstala?aododistritoda-seconhecimentoaojuizdedireitodacomarca,nasededodistrito.

Titulo XII

DA CULTURA

Art. 261 - 0 Municipio estimulara a cultura em suas mtlltiplas manifesta?6es, garantindo a todos os

municipes o pleno e efetivo exercicio dos respectivos direitos, bern como o acesso as suas fontes,
apoiando e incentivando a produGao, difusao, a preservagao, a valorizagao dos bens e manifestag6es
culturais, especialmente as de origem local, e aquelas relacionadas aos segmentos populares;
enfatizandoapromogaodaidentidadeedamem6riaculturaldeAguiarn6polis.

§ 1° - A lei dispora sobre a fixaeao de datas comemorativas de alta significa?ao para os diferentes
segmentos 6tnicos municipais e nacionais.
Art. 262 - 0 Patrim6nio Cultural do Municipio de Aguiarn6polis 6 constituido dos bens de natureza

material e imaterial, tornados individualmente ou em conjunto, portadores de refetencia, a identidade, a

agao, a mem6ria dos diferentes grupos formadores da sociedade Tocantinense, cuja divulgagao,
registro e conservaGao sejam do interesse ptiblico por sua vinculagao com a hist6ria do Munic`pio, do

Estado de Tocantins e do Pais, ou pelo seu excepcional valor hist6rico, cultural, natural, arquitet6nico,
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paisagistico,artistico,bibliogfafico,espeleol6gico,arqueol6gico,etnol6gico,etnogfaficoecientifico,nos
quais se incluem:

I -as formas de expressao e os modos de criar, fazer e viver;
11 -as criac6es cjentificas, artisticas e tecnol6gicas;

Hl - as obras, objetos, documentos e edificag6es de valor hist6rico, cultural, natural, arqujtet6nico e
demaisespagosdestinadosasmanjfestag6esartistico-culturais;
IV -os co.njuntos`-urbanos e sitios de valor hist6rico, cultural, natural, arquitet6nico paisagistico,

artistico, bibliogfafico, espeleol6gico, arqueol6gjco, etnol6gico, etnografico e cientifico.

V -As festas tipicas, as manifestag6es musicais, Iitefarias, plasticas, folcl6ricas e populares; as
celebrag6es religiosas; os rituals; os costumes; os ritmos;-as mtlsicas e cantigas de roda; a

alimentagao, e demais manifestag6es ligadas a cultura, que resgatem a tradicao oral e o patrjm6nio
materialeimaterialdasdiversasetniasquecomp6emacomunidadedeAguiarn6polis.

§ 1° -Cabe ao Municipjo, com a colaboragao da comunidade, apoiar as populae6es descendentes de
escravos e jndigenas em suas formas de expressao cultural, de acordo com os interesses dessas
populag6es, valorizando e protegendo o seu patrim6nio cultural.

§ 2° I Sao considerados patrim6nio da cultura municipal as manifestag6es artisticas e populares
oriundos da heran?a africana de nosso povo, devendo o Municipio garantir sua preservagao e

promover,juntocomacomunjdadenegra,seudesenvoMmento,comotamb6mevitarsuafolclorizagao
e mercantiljza?ao.
Art. 263 -Constituem direitos culturais garantidos pelo Municipio:

I-liberdadedeexpressaoecrjagaoartistica,eamploacessoatodasasformasdeexpressaocultural;
H -Acesso a educagao artistica, ao lazer cultural e ao desenvolvimento de criatividade, principalmente

nos estabelecjmentos de ensino, nas escolas de arte, nos centros culturais e espaaps de associag6es
de bairros;
Ill -Apoio e incentivo a produgao, djfusao e circulagao dos bens culturais;

lv - Busca de sintonia com a politica Municipal de Educagao e de Meio Ambiente,.

V-Garantiadesuaindependencia,faceaspress6esdeordemecon6micaoudeconteddoparticular;

Vl - Expressao dos interesses e aspira?6es do conjunto da socjedade;
Vll - Preserva?ao da identidade dos bairros e valorizagao das caracteristicas de sua hist6ria, sociedade
e cultura;

VHl - Protegao, conservagao e restauragao do patrim6nio historico, cultural, natural, arquitetonico,
paisagistico, artistico, bibliogfafico, espeleol6gico, arqueol6gico, etnol6gico, etnogfafico e cjentifico;
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IX - Adogao de incentivos fiscais que motivem as empresas privadas locais a investirem na produ?ao
cultural e na restauraeao do patrim6nio edificado em Art-d6co, do Municipio de Aguiarn6polis.

Art. 265 - E clever do Municipio, com a participa?ao da comunidade, promover, garantir e proteger toda

manifestaeao cultural, assegurando plena liberdade de criaeao e expressao e criacao, valorizando a
produgao e a difusao cultural por meio de:
I -aperfeieoamento dos profissionais da cultura;

11 -criaeao e.. manutehgao de centros culturais equipados que abranja teatro, biblioteca, escola de arte e

museu, acessiveis a populaeao para as diversas manifestae6es culturais, distribu{dos nos quadrantes
leste-oeste e norfe-sul;
Ill - incentivo ao intercambio cultural com os municipios tocantinenses, com outros estados, com a

Uniao e com outros paises;
lv - criaeao, instalaeao e manuteneao de bibliotecas, centros ou clubes de leitura, sob a supervisao e
orientaeao de bibliotecarios graduados em nivel superior, nas escolas ptlblicas municipais;
V - defesa dos sitios de valor historico, art`stico, natural arquitet6nico, arqueol6gico, espeleol6gico e
etnol6gico;

Vl - invenfarios, registros, vigilancia, tombamento, restaura?ao e desapropriacao de conjuntos urbanos
e

sitios

de

excepcional

valor

hist6rico,

cultural,

natural,

arquitetonico,

paisagistico,

artistico,

bibliogfafico, espeleol6gico, arqueol6gico, etnol6gico, etnografico e cientifico; e outras formas de
acautelamento e preservagao do patrim6nio cultural do Municipio de Aguiarn6polis;

VIl -incentivo a propostas alternativas de formaeao e aperfeigoamento de recursos humanos, estudos,

pesquisas, planos e ae6es que contribuam efetivamente para a compreensao do contexto cultural,
sobretudo.atrav6s da mobilizagao das vocag6es locais para atuarem na area cultural;
VllI -obediencia as normas tecnicas e outras normas de seguranea para guarda e proteeao dos bens
culturais e para os servidores da cultura;

lx -a ativaeao de mecanismos existentes de registros e circulaeao dos bens culturais, dando-se enfase
a sua difusao nos veiculos de radio e televisao, visando a promoeao e preservaeao da mem6ria e
identidade cultural do Munjcipio;

X - criaeao, implantagao, fiscalizaeao e manutengao de espaeo nas feiras livres, mercados, pragas e

mostras arfesanais, para a exposieao, a divulgaeao e comercializa?ao do artesanato Tocantinense,
com a participagao dos artesaos de Aguiam6polis, das associag6es de moradores de bairros, e demais

associae6es classistas e culturais.
§ 1° - 0 Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de PreservaQao do Patrim6nio
Hist6rico, Cultural e Ambiental da Cidade de Aguiarn6polis, constituido na forma da lei, sao 6rgaos

consultivos,

normativos e fiscalizadores,

paritariamente

por representantes da sociedade civil,
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entidades classistas, e instituig6es governamentais e nao governamentais ligadas a historia, a cultura,

as aries e ao meio ambiente.
§. 2° -A sociedade podefa propor ao Poder Executivo a desapropria?ao prevista no inciso Vl.
§ 3° - Cabe ao Munjcipio a criagao e manutengao do arquivo do acervo hist6rico, cultural, artistico,
arquitetonico e urbanistico,

§ 4° - Cabe ao Municipio a criagao e manutengao do Servigo de Protegao do Patrim6njo Hist6rico,
Cultural, Artistico e Arquitetonico Municipal.
^-

§ 5° - Os dano-s e amea?as ao patrim6njo hist6rico, arquitetonico e cultural serao punidos na forma da
lei.

§ 6° - Cabe ao Municipio elaborar urn programa na area educacional, com a finalidade de conscientizar
a comunidade do valor tecnico, hist6rico, artistico e ambiental e arquitetonico de nossa cidade, de

modo a preservar suas caracteristicas de 6pocas passadas.
§ 7° - Todos os bens tombados ficam sujeitos a vigilancia perm;nente do Serviap de Proteeao do
Patrim6nio Hist6rico -Artistico Municipal.

§ 8° . Os recursos para a implantagao do disposto no inciso IV, deste artigo, constarao do Ongamento
Anual do Municipio.

§ 90 -Cabe ao Municipio criar mecanismos de captaeao de recursos em areas de interesse historico ou
cultural, visando a preservagao do patrim6nio arquitet6nico e ambiental do Municipio.

§ 10 - 0 Municipio complementafa o procedimento administrativo do tombamento na forma da Lei
Municipal

§ 11 -Os pfedios tombados utilizados em atividades de servico de acessos ao ptlblico deverao manter
em exposigao seu acervo hist6rico, cultural, artistico, bibliografico, cientifico; e demais portadores de
refefencia a mem6ria cultural do Municipio de Aguiarn6polis.

§ 12

- 0 Plano Diretor de Desenvolvimento urbano dispora, necessariamente, sobre a protegao do

patrim6nio historico e arquitet6nico bern como sobre a proteeao e revitalizaeao da cultura.

Art. 266 . 0 Municipio estabelecera dota?ao ongamentaria especifica para a preservaeao e
recuperacao do Patrim6nio Arquitetonico em Art-d6co, aplicando quando a lei facultar, incentivos
fiscais, subsidios, doae6es ou tributos federais e estaduais, atrav6s do 6rgao municipal responsavel
pela cultura.

Paragrafo tlnico - Os recursos destinados a cultura serao democraticamente aplicados dentro de uma
visao social abrangente, valorizando as manifestag6es autenticas da cultura popular, a par da
revitaliza?ao da cultura erudita.

Titulo Xlll

DO DESPORTO E DO LAZER
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Art. 267 . 0 Municipio proporcionafa meios de recrea?ao sadia e construtiva a comunidade, mediante:

I - reserva de espaaps verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins, praeas e
assemelhados como base fisica de recreagao urbana;
11 - construeao e equipamento de parques infantis, centros de juventude e edificio de convivencia
comunal;

Ill -aproveitamento e adaptagao de rios, vales, colinas, lagos, matas e outros recursos naturais, como
locais de pas.seio e di-straeao.

Art. 268 - As atividades fisicas sistematizadas, os jogos recreativos e os desportos nas diferentes
modalidades, serao direito de todos e clever do Municipio, que atuafa supletivamente ao Estado, sendo
garantidas, observando-se sempre o respeito, a integridade.fisica e mental do desportista e a
autonomia das entidades e associae6es, mediante:
I - destina?ao de recursos ongamentarios para a promoeao pr`ioritaria do desporto educacional, do

deficiente e, em casos especificos, para o desportista de alto rendimento;
11 -proteeao e incentivo a manifesta?ao desportiva de criagao nacional e olimpica;

Ill -criaeao das condig6es necessarias para garantir o acesso dos deficientes a pratica desportiva
terapeutica e/ou competitiva;

lv - tratamento diferenciado para os desportos profissional e amador, com prioridade para este;

V - criaeao e manuteneao de espaeo pr6prio a pratica desportiva nas escolas e logradouros pdblicos,

bern como a elaboraeao de seus respectivos programas;
VI - incent`ivos especiais a pesquisa no cambo da educaeao fisica, desporto e lazer;

VII -organizaeao de programas esportivos para adultos, idosos e deficientes, visando a aperfeieoar a

sadde da populagao e ao aumento de sua produtividade.

Art. 269 - Os servieos municipais de esportes e recreaeao serao articulados entre si e com as
atividades culturais do Municipio, visando a implanta?ao e ao desenvolvimento do turismo.

Titulo X[V

DAs iNFORMAe6Es E cERTiD6Es
Art. 270 - A Prefeitura e a Camara sao obrigadas a fornecer a qualquer interessado, certid6es dos
atos, contratos e decis6es, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedieao. No mesmo prazo
deverao atender as requisig6es judiciais se outro nao for fixado pelo Juiz.
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§ 1° . As certid6es relativas ao Poder Executivo serao fornecidas pelo Secretario ou Diretor
Admjnistrativo da Prefeitura, exceto as declarat6rias de efetivo exercicio do Prefeito, que serao

fornecidas pelo Presidente da Camara.

§ 2° - As informag6es poderao ser prestadas por escrito ou cerdficadas, conforme as solicitar o
requerente.
§ 3° -As informag6es por escrito serao firmadas pelo agente ptlblico que as prestar.

§ 4° - As certid6es poderao ser extraidas, de acordo com a solicita?ao do requerente, sob forma
resumida ou. de int`e-iro teor, de assentamentos constantes de documentos ou de processo
administrativo; na segunda hip6tese, a certidao podera constituir-se de c6pias reprogfaficas das peeas
indicadas pelo requerente.

§ 5° - 0 requerente, ou seu procurador, tefa vista de documento ou processo na prdpria repartigao em
que se encontre.

§ 6° - Os processos administrativos somente poderao ser retirados da repartieao nos casos previstos
em Lei, e por prazo nao superior a trinta dias.

§ 7° -Os agentes pdblicos observarao o prazo de:

a) quinze dias para informac6es e vista de documento dos autos de processo, quando impossivel sua
prestaeao indireta;

b) trinta dias, para informag6es escritas;
c) trinta dias, para a expedi?ao de certid6es..
§ 8° - Sera promovida a responsabilizaeao administrativa, civil e penal cabivel, nos casos de
inobservancfa das disposic6es do Artigo anterior.
Titulo XV

DO CONTROLE

Art. 271 - As atividades da Administragao Direta e indireta estarao submetidas a controle interno e
externo.

§ 1° - 0 controle interno sera exercido pelos 6rgaos subordinados competentes, observados os
principiou da autotutela e da tutela administrativa.

§ 2° - 0 controle externo sera exercido pelos cidadaos, individual ou coletivamente, e pela Camara
Municipal.

Art. 272 - 0 poder Legislativo e Executivo mantefa de forma integrada, sistema de controle interno
com a finalidade de:
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I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execu?ao dos programas de
governo e dos ongamentos dos oreamentos do Municipio;
11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e eficiencia, da gestao
ongamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e entidades da Administraoao Municipal, bern como

da aplicaeao dos recursos pdblicos por entidades privadas;

Ill -exercer o controle das operae6es e de cr6dito, avais e garantias, bern como dos direitos e haveres
do Municipio;

lv -apoiar o .controle`.externo no exercicio da sua minada institucional.

Paragrafo Unico - Os responsaveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darao ciencia a Corfe de Contas competente, sob pena de
responsabilidade solidaria.

Art. 273 -A fiscalizaeao contabil, financeira, orcamentaria e patrimon.ral do Municipio e das entidades

da Administragao lndireta, quanto a legalidade, Iegitimidade, ecopomicidade, aplicaQao de subven?6es

e rentlncia de receitas pr6prias ou repassadas, serao exercidas pela Camara Municipal, mediante
controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo.

Paragrafo Unico -Prestara contas qualquer pessoa fisica ou entidade publica ou privada que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores ptlblicos, ou pelos qual o Municipio

responda, ou que, em nome deste, assuma obrigac6es de natureza pecuniaria.

TITULO XVI

DAs Disposie6Es GERAls E TRANslT6RiAs

Art. 274 --incube ao Municipio:

I - sempre que poss{vel, ouvir, permanentemente, a opiniao publica, toda vez que o interesse publico

nao aconselhar o contrario, os Poderes Executivo e Legislativo divulgarao, com a devida antecedencia,

os projetos de lei para o recebimento de sugestoes.
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administrativos, punindo, disciplinarmente, nos termos da Lei os servidores faltosos;
Ill -facilitar, no interesse educacional do povo, a difusao de jornais e outras publica?6es peri6dicas,

assim como das transmiss6es pelo radio e televisao.

Art. 275-E licito a qualquer cidadao obter informae6es e certid6es sobre assuntos referentes a
administraeao municipal.

Art. 276 -Qualquer cidadao e parte legitima para pleitear declara?ao de nulidade ou a anulagao dos
atos lesivos ao patrim6nio publico municipal.
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Art. 277 -0 Municipio comemora anualmente, as seguintes datas:
I -26 de maio -Dia da emancipacao do Mrinicipio;

11 -24 de junho -Dia de Sao Joao Batista Padroeiro da Cidade;
Ill -Primeira semana do mss de julho -Dia do Evang6lico;

Art. 278 -As contratae6es por tempo determjnado a serem efetuadas na forma da lei para atender a
necessidade tempofaria, de excepcional interesse pdblico, nao serao superiores a 12 (doze) meses.
Art. 279 -0 wiunicipio nao podera dar nome de pessoas vivas a bens ptlblicos de qualquer natureza.

Pafagrafo Unico - Para fins desse artigo somente depois de urn ano de falecimento podera ser
homenageada qualquer pessoa, salvo personalidades marcantes que tenha desempenhado altas
fung6es na vida administrativa do Municipio, Estado ou pais.

Art, 280 - Os cemit6rios, no Municipio, terao sempre cafater secular, e serao administrados pela
autoridade municipal, sendo permitidas todas as confiss6es religiosas, praticarem neles os seus rites.

Paragrafo Unico - As associag6es religiosas e os particulares poderao, na forma da lei, manter
cemiterios pr6prios, fiscalizados, pofem, pelo Municipio.

Art. 281 - Os loteamentos urbanos, de proprjedade do Poder Pdblico Municipal, terao os criterios de
alienagao estabelecidos em Lei Complementar.

§ 1° -A doagao de loteamentos urbanos e casas populares serao para familias que comprovarem a
residencia no municipjo a mais de urn ano,

§ 2° - E vedada a comercializagao de bern, doado pelo poder publico em prazo inferior a cinco anos.

§3°.Eved;daadoaeaodebempublico,apessoasquejatenhamsidobeneficiadasanteriormente.

Art. 282 -A pessoa juridica em d6bito com o sistema de seguridade social, como o estabelecido em lei
federal, nao podera contratar com o Poder Ptlblico Municipal nem ele receber beneficjos ou incentivos
fiscais ou crediticios.

Art. 283 -A revisao geral da remuneragao dos servidores ptlblicos far-se-a sempre rna mesma data,
sem distineao de indices ressalvada a fixagao do piso salarial, de acordo com o artigo 37, inciso X da

Constituigao Federal.
Art. 284 -A redugao dos riscos inerentes ao trabalho far-se-a por meio de normas de sadde, higiene e
seguranga.
Pafagrafo Unico -Ao servidor ptlblico que tiver sua capacidade de trabalho reduzida, em decortencia

de acidente de trabalho ou doenga do trabalho, sera garantido transfefencia para locais ou atividades
compativeis com sua situaeao.
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Art. 285 -0 Municipio garantifa proteeao especial a servidora ptlblica gestante, adequado ou mudando
temporariamente de fune6es, nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais a sua sadde e a do
nascituro.

Art. 286 - 0 direito de greve sera exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar
federal.

Art. 287 -Ao servidor ptlblico, em exercicio de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposie6es:
t

I - Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficara afastado de seu cargo, emprego ou
funeao;

11 - Investido no mandato de Prefeito, sera afastado do cargo, emprego ou fun?ao, sendo facultado
optar pelo seu subsidio;

Ill -lnvestido no mandato de Vereador:

lv - Havendo compatibilidade de hofarios, percebera as vantagens de seu cargo, emprego ou funeao,
sem preju{zo do subsidio do cargo eletivo ou podera optar pelo afastamento do cargo, emprego ou
funeao, sem remuneracao; (Art. 38, inciso 111 da Constituigao Federal).

V -Em qualquer caso c!e afastamento para o exercicio de mandate eletivo, seu tempo de servi9o sera
contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoeao de merecimento;
Vl - Para efeito de beneficio previdenciario, no caso de afastamento, os valores serao determinados
como se no exercicio estivesse.
Art. 288 -No exercicio da politica habitacional do Munjcipio, a prefeitura exigira do candidate as casas

populares ou terrenos:
I -Ter domicilio no municipio, par mais de 12 meses;
11 -renda compativel;

Ill -comprovantes que certjfiquem nao ter o candidato outro im6vel;

IV - Fixaeao de sua moradia no im6vel, sendo proibida a sua locacao, sublocaeao, empfestimo ou
venda, antes do prazo de 05 anos, sob pena de retornar o im6vel para o Munic(plo.
V -nao ter tido outro im6vel no Municipio, adquirido pelo sistema habitacional, adotado pela prefeitura.

Art. 289 - 0 Municipio estabelecera a coleta diferenciada de residuos industriais, hospitalares,

odonto16gicos, farmacias, Iaboratorios de patologia, ndcleos de satlde e de outros estabelecimentos

que possam ser portadores de agentes patogenicos,

-

Pafagrafo dnico - 0 tratamento dos residuos menciongdos neste. artjgo sera feito atraves de aterro
sanifario, de incineraeao ou de outros mejos, podendo,.para sua implantaeao, o executivo recorrer a
formaeao de cons6rcio, inclusive com outros munjcipios.
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Art. 290 - 0 munjcipjo prestafa orientacao e assistencia sanitaria as localidades desprovidas dp
sistema pdblico de saneamento basico e a populaeao rural, incentivando e disciplinando a construea®
r_
de poaps e fossas tecnicamente apropriados e instruindo programas de saneamehto basico.

u

Art. 291 - 0 Poder Pdblico instituifa o Servi¢o de Vigilancia Sanitaria Municipal, que tera comJj
atribuieao a orientacao, fiscalizaeao e autuacao das infrac6es cometidas nos assuntos relativos ®

::etln:C:abd::tl:b::oa::i::u:::raF::a:rig:,i:u::::13i:.'h°ea:be::uc:i:£ec;;nl:;:i:I:::r;i:::fic:a:S:a:9:°J;emd:deiqa:in:jq;:a:i:ntidtr:V::tag
condic6es minjmas de higiene na moradia notadamente quando:

u

I -a coleta de lixo;

u

uu

ll -ao suprimento de agua pofavel;

Ill -aos meios adequados a correta disposigao dos dejetos;

u

U
IV -ao controle de criagao e disposieao de animais dom6sticos, de modo que nao seja prejudicada aij

u

satlde coletiva ou o bern-estar ptlblico.

Art. 292 - A autoridade municipal responsavel pela vigilancia sanifaria de oficio ou medianteu

denunciafa de risco a satlde avaljafa as fontes de risco e determinafa a adogao das providenciatij
n?cessarias a fazer cessar os motivos que lhe deram causa.
®
§ 10 - Fica criado o Servieo de lnspe9ao Municipal - SIM, vinculado a Secretaria Municipal dau
Agricultura/6rgao equivalente, que tern por finalidade a inspe?ao industrial e sanifaria dos produtos dedJ

i:,gL:ts:£abno,s:#er##nt::#oa:nrtsn:;#:tsoT:es;:,pe#::::;i::,i,:;,%§:=:#m:d::od¥b::cft:aad:o:s::ge:i::r;,:c::ose%
regulamentado por Lei pr6pria dentro do prazo de 60 (sessenta) dias

U

u

§2°-Easseguradaaparticipagaodossindicatosdetrabalhadoresnasag6esdevigilanciasanitariau
desenvolvida nos locais de trabalho.

u

Art. 293 -Compete ao poder ptlblico:

u

I - organizar urn sistema de informae6es rotineiras de vigilancia epidemiol6gica, de acldentes de:
trabalho e doengas profissionais;
11 -planejar e executar as ac6es de vigilancia dos ambientes de trabalho;

Ill -planejar, organizar, executar as ag6es de assistencia m6dica ao acidentado de trabalho no ambitou
do Municipio;

® '

®

IV - atribuir aos serviaps de assistericia m6dica do 6istema dnico de sadde municipal a competenciau
para a defini?ao do nexo causal dos acidentes e doengas profissionais no ambito do Municipio.
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Art. 294 -E parte integrante do Municipio de Aguiarn6polis, a sua sede.

Art. 295 -0 Municipio mandara imprimir esta Lei Organica para distribuieao nas escolas e entidades

representativas da comunidade gratuitamente, de modo que se faca a mais ampla divulgaQao do seu
contetldo.

Art. 296 . Esta Lei Organica, aprovada pelos Vereadores Constituintes, promulgada pela Mesa Diretora
e entrafa em vigor na data de sua publicagao, surtindo seus efeitos legais a partir de 1° de janeiro de
2013.

.

Plenario das Sess6es da Camara Municipal de Aguiarn6polis, Tocantins aos 09 dias do mss de
novembro de 2012.
MESA DIRETORA

Vcr. Roberto Carlos Borges Femandes

Presidente
Ver. Roberto Kennedy Cirqueira de Sousa

Vice.presidente
Ver. Jos6 de Ribamar Saraiva da Silva

|o Secretario
Vcr. Raimundo Nonato Pereira de Franea

2° Secretario
DEMAIS VEREADORES

Ver. Manoel Pereira dos Santos
Vera. Maria Dilma Soares Feitosa

Ver. Jos6 Alves Cameiro Costa
Ver. Julima Correia de Brito
Vera. Vilma Cruz Vieira

Jose Rubens Cabral

Prefeito Municipal de Aguiarn6polis
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