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A P1? ES E N TA Ç Á O

A .1(S(i da Assembléia Leqislulwa do Estado (te Minas
(reruis, 110 intuito (l(' pJ'OIltOl.('i aifl/)l(i (lit)illgaça() da Lei
Lomplementar l .	, (te 28 (te (l(':ernbro (te 1972, que contem
(1 ()rq(xIlizaçá() liii itiei pai. deli!) ('t'OU se fizesse (1 /fl'C.S('llte
/.izblu(u'iio, (lado () interesse (105 representantes (tO /)O1)O em
(Jii(' Si' (Iliflj(IlIi 05 ob j etivos (OiiJfla(l0S /)0i' 10(105 quantos
Si' (le(//r(ir(xIn (1 elaboração desta importante cartaconstitu-
cional das comunidades locais etit (lixe se (iiI'ide (uhininistra-
(i,)uinenle o território Tflifli'ii'O

,\U() obstante ('OitstitiIíi'('IlI (IS 111 liIii('i/)iOs unidades ad-
iiiiiiisf rol mas /)runól'uIs 011, ('0111(1 é ('()sItIifle dizer-se, ('é!li-
los J)lIïlUul'UlS (1(1 l)i(la política, 1) crescente processo (te mli'-
(/IÏIÇ'(i() (1(15 (itil)ida(les político-sociais, earaelerístico (te 7105-
5(1 (/)Ql'(l. i)'!ii i'onvoeaniio, ('0(10 ii' mais, a atenção dos
ltoIii('fls públicos para 05 1101)05 imperatwos e rumos da rea-
lidade enletwa

Esta ('Ofl0 n(í) /)o(lerux mleu'ar (l(' ser, ilfl/)õe 05 (Tio-

(ternos críterios (te (!('seii voii,iiii ('111(1 e bem-estar (pie, subs-
/(11l('iaiIIi('Itt(', 'onstitiii'in o suporte teórico e a força prag-
liIáti('a (lii eiémiew /J0ií11('a e (lii tCeiii('(i de administração,
/)('l(Is qiulis. ,llesln() 11(15 unidades primárias de nível muni-
('i/)al. (15 comunidades, /)00 (Jile concretizem suas aspira-
çoes (te bem-estar e segurança, devem estruturar OS servi-
('(IS públicos e,ii tei'inos (te atilnda(les-fins e (itiI)idailes-lfl('iO

Liii face (1(1 filosofia jiiri(hiea inspirada nas Ordenações
do Reino, e referente ao reqime (te orqanização municipal
no lmn/)(r0) e 11(1 R('/)l'thlU'a, a nova estriltiiraeã() (l ixe ora se
(hiI'iliqo conslitui lxiii grande /)OS5O eI)Oliltil)O, ('is que vem
(fIei? ixar	e nsivelmertle quando 11(10 abolir (te vez, (S tr(i(ti-
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('1011(115 (Ispl'clOS (te a!lioritOrisfll) ou fraieriwlismo ifleom-
/)(IiÍP('iS ('O/li ((5 1101)05 111l (('(iS (li' (l(lIfliliisifliÇ(i() /)l'll)1I'(I

iVo eOI'J)() (1(1 leqiSl(1Ç(1() e.F'iSiefli(' e que /)I'Ol)élli do

SOei(il (/IH' /1L(.' [(li le(/a(l() J)0t' traIlican. aI(/liflS ir-
/11(15 relei'antes (h'SfT'tli(lrüflZ 5JflJ)l'C (1(1 nUsior prioridade no
irutuInenhi) jItJ'Í(li('0-U(llflifliSlIïItiO0. como, J)O1' ('.?'('fll/)lO. a

(/(l('Si(U) (1(1 /)('(illial' iIli(','('sS(' dos IlliFlici/)iOS. (1 ('('niraliza-

((io) (1(1111111 islralivu, (1 competência do (;(,1)('rn() Estadual para
/,roniolu'r 511(1 oi'qani:ueao. (15 ('(1505 (l('(f'rll?inafli('S (lo' miei'-

I'e'Ii(,(lo)

t1n iu't'olwle, exame (','iiieo íh'ssoí situação,, (1(1 iO11(/0

de todo o precedente período ro'puhlieaiuo, revela que. de [a-
to, e ipí.sar dos bons propósitos romãnhicos e lil)Pfl$i5 (Ia te-

(/ iSl(1e(1o) (1/)hie(í()('l, a sorte dos Illllfli('if)iOS ficava entreqiie

oto ((('(15(1 social 011 ('('011Offll('o)	tuhli/as vezes, ate familiar
dentro dos quadros mentais o/e uiiii conformismo provi-
ewhisla. em (/1W (iS j)OsSlb1/U/Ud('S (/1' progresso se Cifil-

ilicionavani ((O 111(1101' 011 menor sucesso dos chamados ciclos
o''ondiiiicos lo ouro, da e,ana-le-açucar, da pecudria, do
caf é.

J'oi sob iSso' r,imo li lsiol'I((, (li' 11 serl,w/or/SmG. ('III

jiie (1 i'ida /)OlÍii('(l í'iil ieI'iFIOS (/bOhais Si' i'strib(II)(I em es-
o1ueinas rurais rudimentares, filie XC sucederam os cartas de
i'rioicão e o'slrutuzr'w'ii() dos !flhl!li('Í/)U)s, sob fiscalização do
Estado (III (Ia União,

Cabe citar, aqui, a ( a1'ia de Lei de 1. !, dc outubro
di' j$2$., o oii'i. 8 da Constilutição (te 1$91 o Deerelo Fede-
FOI Ii.' 19 39$. de 11 (Ic novembro de 1930: o Decreto n.''
¶). $17. de 2 de jalli'it'O <li' 1931 (is normas coiisiçjiiadas nas

o/e 1931 o' 1937: o Derreto n.' 11, de 13 de de-

cmb,'o ole 1937 e o l)eere(o a." 1 .202. de $ de abril (te 1939.

Etn 1916, o ('('(/i/il(' /)o!iiico lia('iOli(ll S0[reul considera-
1 ' ' ' 1 i1(IIisfOl'Ifla('i'ii) Pelo jilesmo ,nohii 'o. a viil(1 IllIIIliCiJ)Ul

/)(lsS0l1 (1 1'('(('t'-Sf' /)Ot' 11111(1 /('(/iSItl('((o) 1101)(1, (/111' i'oJ(l(leJiSOI'(f

01 ('.i'/)('!'l(Il('I(l /)r('('('(ho'ilie, (0/11(1 se verifica polo e.ramo' (1(1
Lei E5I(f(I1l((l tu .' 28. (10' 22 (Ii' novembro de 1917. com (1 qual

si' j,islaiti'oui. riu definitivo. (111 -, bá pouco temzi°, um novo
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regime (u/lniniStralwo local, efu'ienle e 1)iqOi'OSO, para a so-
11('(i() (/() fl('(Jfl('!05 Jfljj)//('oS !1l11iU('if)tb's, mas que lI0() mais

aos requisitos das novas 1ciiicas de admninis-
lr(1ÇaO

t (1)OIILÇ(1() (lOS fatos SOei(liS, (is 17lO(teiilaS análises (lo
5iS1('IlIO 50(1(1/ e O (011 juntura política do Pais são, presen-
leinente, os fatores principais que veruin definir os rumos
da orqani:açõ() iiiiitiicijjul, a/rapés (/05 1101)05 métodos (te
prolnoeã() do (/eseIli)0/Vilfl('llI()

Esses nU'to(los e.l'rliu'Ill 10(10 (1 J)OsSibiIi(kLdC de /)re(1O-
IliíIliO do espírito conservador (' cOIifOt'IiliSt(l Eles vieram
ulíro(lii:1l, fUi (ofls(1('Il(i(J /)OlilieU de 10(10 O POVO brasileiro
e de seus representantes /)arlwnenlares, a compreensão di-
,u2inica sobre o 1)Olor científico da pesquisa e (10 planeja-
mento, /)aI'a a consecução d(' U1fl desenvolvimento (liriqido,
i.'1() e, (Ieliberaota,nelute buscado e proçjranuudo pelos Poderes
Pó/)lu'os, em prol do bCIiu-('StaI' coletivo

Por efeito dessa ('onsciencia e (lesse trabalho, são in-
vestigados os (15j)('('IOS físico-territoriais, sócio-económicos e
o,(lIninistratiI)os das comunidades.

J!Ol11)(', assim, mniiilaiu'a substancial na perspectiva po-
/í/ico-jurídica, o' (tela sobreveio, agora, como resultado, a
l'evogUç'(u) da Lei 28, por øiili'a 'Jil(' S(' afiilo com OS novos
eriterios (te prioridade programática, impostos pela filoso-
fia da inteqração

Efelioalllente. ('11? 1iOsS() Estado, (1 J)reOcIlJ.)UÇ(i() nesse
sentido, p01' parle das o,utorutaolo's públicas, representantes
do /)oI)O, wlInnuisíra(tOres, ('Sta(liSl(Ls e juristas, vem de lon-
(Jos (11105, pois a Lei 28, já com 2.) (11105 (te (i/)lic(LÇÚO, ficou
(lexa/uali:ada e sofreu alterações diversas, por força (te inú-
meros (liplonum.s' legais, entre <'SI(-S, a Ui iU, 320, fr 20 (te
dezembro (te 1918 a Lei mlY 394, (te 3 (te setembro (te 1949;
(1 Lei 11.' 855, (te 26 (te dezembro de 1955; a Lei n. 9 888, de
12 de (11/051(1 de 1952; a Lei n. 3.316, de 11 de março de
1965: a Lei n.' 1 . 115, de 2 (te fevereiro de 1967, para citar-
fulos só (is principais.
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A le 
'

posterior (1 1961,. bern como os decretos
re(/ul(ifl(li) 11U1lr1i(l (i(' ear(iter (1111(1(1 111(115 específico, .se Uli-
e('r('araln lias disposições aplicáveis (lOS lfl 1ll1(Í/)iOS. inseri-
das nos Atos Insliliirionais. na ()t?s1ituiçâo do Brasil de
1967. nas Elnen(las (:o,zslilIl(-ion(lis (' nas Leis (.onipiemen-
1(11(5 (10 Gooeriio Federal.

A medida. por/ali 10. ('lii quee el)Oiilí(, (1 (';l/)eli(lieia j)O-
liIi('(l bl(lsiI('ilïl, (1(/()IUI)(1l1i-s(' nornias (It' (1(ia/)IUÇ(í() (1 (011-
jillillll'(i ri'iioliii'ioiiatia. a!( (/I1(' s(' ioiieiiiiu. objelii)alnenh',
pela Ii ((('SSi(I(I(l'' /)l'Illl(Ifleflhl' da poluira miziiieipai orienta-
(Ia Ull(l1)e,S (/0 (-oOJ)''rUIiViSfl?() fe(ltalivo, a fim (Ir que (15
iLIii(1(iiles bósie(lS l(1 i'i(l(I /)Oii!iCo esta(l11UI (ltifl(/iSS('fli as
/)rob(lbiIi(1(1(/es Jn(z.ru luas (ir renda e /)l'O(lUlil)ida(!('. (Ii' pro-
gresso (' bern -('sial, para Inllior (leseil ,,ol vim ('rito e segurança
luis esferas (1(Ilfliliisl ia!, Pus (I(' ordem superior.

.11Il'iSl(IS e le j isladoies foiumn. então. ('onl)oea(Ios para
(1 ifl(l(j11(l tarefa de l'I(il)Ol'al' (1 legislação (I('filiitui)(l, (1/11(1-
liu(I(1 e ('É')liS('tl!(tli('U (0111 ((5 atuais ('Ofl(IiÇO('s da PUla pú-
blica, ('iii nosso Estado

(:11111/11 - 1 !flefl('iOlUlr, neste sentido, o siT1i/)ésio que se
realizo,, JUI G,i(mll(ib(,r(l, fl05 (lias 31 (te IflUf'Ç'O, 1 e 2 de abril
(li 1967 e lio qual se retiniram f'('/)r('SelilaliteS (!(xs ilsseni-
lIeuis LeçiisIalil)as e dos (;OlP(!,lO5 (l(' 19 Estados (Ia F('de-
l'(l((i() 1'('/)i'('s('tl ttiii!ex (te i,órios (rgaos federais interessa-
(los, estudiosos e especialistas, /)OJ /)rOIIiOÇã() (10 Instituto
Brasileiro de Adininistração iIiifli('iJJ(li, cont (1 eOiahol'aÇ'á()
di'.) Insli!u!o (b' !)ireito Público e ('iéiueia Política, i'Iu l"iiui-
(luç((0 (;('tl'ili() 1 ' (ul/(ls. para discutir o problema da (1(I(I/)t(1-
('Ul (1(15 ( ' ,ns!ituiiei''s Esl(1(IIi(1i5 (1 COIiStitlliÇ'ij(, Federal de
1967, 11(1 c(i/)ítIli() referente (lOS tflhlfliejj)ÍOS

A(lquICl(1 nj;or!um,ida,l,' se <ii'eflhiiaruui, (is linhas izies-
11(15 da li()l)i1 I'('UIi(ia(i(' Ifl lilli('i/)(l/. espeeialnienle 110 que
I(uIl(/(' (10 modelo ,'evolueiom,óru, de autonomia mnuuzieij)ai,
ju'rz:Iuir int e resse iOe(ii e l'ari(Ibul!(lWie (Ia oranização mii-
rufeipal.
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Este ordenam ento jurídico-constitucional prevaleceu
FUI Emenda Constitucional n.9 1, em 17 de outubro de 1969.

Em 17 de maio de 1971, pelo Decreto a. 9 13.635, o
Ermo. Sr. Governador do Estado, 1)r. Ron(lon Pacheco, criou
11/1W ('OIIIISSaO /)OFU estudo e elaboração de anteprojetos
de leis complementares à Constituição (10 Estado de Minas
Gerais, a qual, sob Cl presidência (/0 Professor Orlando Ma-
qalhues Carvalho, se compõe dos seguintes membros: Pro-
fessores Raul 31w/iado Horta, Domingos de Carvalho Men-
danha, Francisco 'I'eo(!oro do Silva e Gilberto Atues da Silva
I)olabcla, tO(lOs ('l('l? u'nlos integrados Il() ('stll(lO e solução dos
problenuas de adininistração pública, e cont títulos que ga-
rantiam um trabalho à altura <Ias necessidades do Estado

Foi graças à superior competência (lestes mestres que
se deu imediato cumprimento à elaboração de um antepro-
jeto de lei de organização municipal. Esse trabalho, que se
coroe! erizou pela sua perfeita adequação à realidade mi-
neira ao converter-se cm projeto de lei, encaminhado pelo
Ermo. Sr. Govermwilor do Estado à Assembléia Legislativa,
mereceu, p01 silo admirável ('strutulraçao técnica e boa dis
posiço normativa, os mais francos elogios dos represen-
tantes tias correntes de opinião partidária que participaram
na elaboração legislativa.

Na hierarquia legisla/iva, as leis complementares assu
mem caráter preeminente, cm face de suas características
(onslitucionais, cireunslàncws (/IIC ('riqein (105 (StZ1diOsOS e
res/)Oflsál)eis J)('la SI1(1 elaboração cautelas máximas (te (es-
personalização, J)a:'a que (IS normas resultantes se compor-
tem com inteira impessoalidade

Ressalte-se que este projeto passou por acurado exa-
inc da Comissão de Assuntos Municipais e Planejamentos
Regionais, tendo ainda recebido várias sugestões em Plená-
rio, visando ao aprimoramento dessa importante Lei de Orqa-
fliz(lÇúo Munieij)al

O Legislativo Mineiro, mais uma vez, fiel às suas tra-
dições, elaborou, de forma altamente meritória, uma lei
que moderniza a vida das comunas e dá aos poderes



/)úl)lieOs !nhlniei,)ais ('on(Iiçõ('.' reais de bem administra,
SUCiS eidwles, repontando nesse aspecto (1 l)OeUÇá(J (/05
!l?illei/ox para () semi/ido abstrato da lei. em prol do 'lis/ali!,'
(1//l1JJiOi(1/II('Ji/( Jurídica (1(15 COlillli?i(/(1(leS municipais e (1(15
iéristiliffi..Óes políticas brasileiras

() iioloi'io (1111 adlireci,flenl) (lU l'i(lO politii'a ?ifl .ltilUl.Ç
Gerais iv'f ryx e's/(i opor/aFia ifliei(llwa do Senhor (iouei-
fla(101' e ilis/fli'a /('i'Iii('amfl 'flt(' Ci e'lab()r(LC(O (Ia lei nesta
A .'5('l,il)l(,(l Le(/isl(,lii'(i (lv' 1110(10 f'jlL(' OS lIOi")s Vínculos ilis-
Ii(ilv'ioFi(US pai' 'fei/v'i (1(1(/i1flv' /rojelo e (1(15 emendas apre-
- ii(adas pelos S' en/wi'es I)ejnitwlos, assumem uma feição
de' iiunle'la (/4 lii f . w11p4 . nienlar jarei (1 0i'(JankOcão mii-
iiir'i/Ul/

(45 (/i'il/)O.S le'i'i'itaj'jj.' !Z($() ()I)St(LiiIe i'(i(Ii('ai'('mfl-se
iiU.' 1'('l(O()('S /(1II)i/ia!'e.' 1)FilIIiliI)(1S, Il'(Lflserliv'leJfl os estrei-
lo.'c limites (le's/as e s'' /il'ojelalii v'oiflo fornia de atividade

(1iIiJ)l(1 e' I'(iI'i(il)el. IV) s'iilido de /)(,raçi() mútua
1'/lIII' 4)5 /i(IbII(iil(l'S (1(1 Ifl('(i/i(l(l(le, J)U(l i'eulu'ac(so dos sei'-
i'H'()S 4/e ii('('('.'si(l($(f(' 4')il iIli/i(14'i(/e ('Ol('/ilP(I

"401) (551' v'is/h"e/o (1 (/I'ii/)() 5(0 .1(1/ (O/li (15 ('(fl"(l('/e!'jS/j-
'(i.' (lv' 1111fliv''/no, eoiu'eili,a-xe ('0H10 grupo político (' (ldflli-

e ,;i /0(105 o.' In úl/iplos aspectos concretos e ime-
c/111(o., de' iiiio, .'4oeie'(l'(n/e 1(11(11, no sentido ('lfl que a ativi(la-
4/e Ii Ilifl(1!'(i ''01V '('li 1I'(((I(I 4' 1)iS11(ilila(1a ie'los S0('iólO(JOs ff0-
(!''lIiOs

I1z/v'q,'uiu/o_,e (1 S(I(i('(I(I(/(' (i5Sifll ('(,flCl'ntra(/a en, es-
/iil/uI/'(i lniuiieipa/ 1111111 SiSlt"Jfl(l de eOO/)( , i'auinisJlu, !/1011(11.
SIIJ"(J('ifl, 1' 1 1)0/li ('Iii , (15 /41'escric(5e5 (l(' r('/)re'sefl tal jvk/a(f(' /)0-
/1/ '(li e orqauii4'i(l(ule' (I(llIliilis!raliu)a (fll, Tios tempos (i/liais,

uni siqnifi('avl(v e'oletiu,o mnw/o diferente do de épocas
pl('/eziIaS 1,'ois os (11 1(1FV'e,s da eiéneia. da técfl j('(l e da co-
mnhzni('(,('úo atIzaliz'arani e (lefll.oera!i:arQjn as aspiracõe's de

si)" rido de 1' bem-estar. () eonseru,adorismno /)OlitiC() do
l'5 tadO-Jl')(/,'r i)v'ili 5('ii(/O (/r(1(l(ltiV(,,fleflte SlZCe(li(1O pelo trans-
fe,1'(lii.Ill(, (/!i7(ifli"() ."4)/) (1 ('(/111v' (10 Estado-Serviço

Nestas condições. o Goaerno é' o P01 44) mineiro xv'
(1/) v'i'ei' be,'umii (/ra(la(il't'111i'll/e e' ."v'íipr	mais realistié'arnen-
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te. do papel (/111' 05 IlZlifliCípiOS (leseIil/)cnhzalll iia vida (10
País e do Estado. A (ilitOflOiflul ('OIfl interdependência h',n
proporcionado inuito JileiltOreS condições de vida do que (1
pretensa oiiiloiíüii ujo isolacionista, [zun(/wla em /)riflCiJ)ios exa-
qerad.arnente liberais sobre a vida ('('onomica e as es/ruiu-
ias sociais.

A nova Lei de Organização Municipal vem, (lesta for-
i,ía, racionalizar (/eslaeWlOS aspectos (1(1 administração nas
emlífli(tad('s mineiras e constitui um qrinde passo para o
aprimoramento dos nossos eosliinues /)0/íIiCOS

Com efeito, (10) dispor sobre (15 atividades de propul-
são dos Ilillili('í/)iOS, (2 1101.10 lei, ('0111 o'vidente propósito 54)-
rielório, pre(lelern 1 í1l(1 I'LlIflOS, faz sugestões, desenvolve suas
próprias f'ecomendaeões e acentua o real objetivo que a
motivou, qual seja (1 (10' promover, incentivar e controlar
O desenvolvimento boal.

Ante suas definições e/aras e bem formuladas, e o
diagraina (/1W a orienta, o leitor alimentará justificadas es-
peranças (te 1'/ui(' 05 lIuiIliiCípiOs lioio (10' transformar-se em
sisl('Jnas abertos de (ldflhifliStraçóo pública, como, aliás, já
esta previsto 11(1 inovação eonslituieional relativa às reqiões
metropolitanas.

No ('(l/JílulIO (1(1 p1'OJflOÇã() (1(1 desenvolvimento, dá-se
ênfase ao tripé formado por: a) Plane jamnento Urbanístico
b) Plano lÍixiui('ipal de !)esenvolvimento Integrado e e) or-
çamentos pinriunul(iis (te investimentos

Neste ('lls('j() e no intuito de ('vital' a permanência,
no /('XtO leqal. de (ie11O1fliflaõo tradicional de iiiii (il'gão iii-
Ieqraiule (1(1 .S'i'rro'Iai'ia de EstadoES/ao/o dos Negócios (10 Interior
e Justiça, cumpre registrar que. a 2 de dezembro de 1972,
foi publicado , no Diário do Poder Executivo, Decreto por este
baixado (' que tomou o número 15.025, o qual altera a deno-
izuinaeõo do I)euirtamen/o de Assistência aos Municípios, por
efo'it() de silo transformação, em Instituto Mineiro de Assis-
lo'no'uj (lOS Mi1,lieí/)iOs

Apresentada, (lesta forma singela e despretensiosa, a
inatérioi que represento: o fumulo estrutural e a motivação
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.1)(IDI()I'pC(I (1(1 lei ora (1(1(1(1 (1 pUhlie(IÇOO, em tio/ame [aeil-

Jfll',i/ ,Iuuu,xe(il)('l. (1 4 s.'"rnhliia Legislativa do 1'sta(10 de
-Vinas Guruis .'( (flfl(/fO/1l1(J eont O )O1)() riuneiro pelo (zuspi-
(it')..() a i on lei im enlo que foi (1 entrada (10 vigor, (1 1. de [e-
1)(I'(ItV de 1973. ilu Lei (:Ofl1!C,fl(11((l, ' 3, que contém (1

()rquiii:ueiio iluiiieipmil (10 Estado.

.1JiS(1 (/0 .-t SS1'IIzl)l(i(i, fevereiro de 1973.



LEI COMPLEMENTAR N: 3, DE 28 1 )E 1 )EZEMUR()
DE, 1972

Coute, 111 (1 ()rqanizuço lIIIIlieiJ)(Il

(10 Estado de Minas (;('t'clis

Povo (lO) Estado (lo' MinasHUS G('I'a IS 1)01' SCLIS repre-
sviltantes, (lCOI'('totI (' (li, ('Iii SCII II0111(', SaI)cO)fl() a si'gtiiilo
lei

TÍTULO 1

/)a ()rqanizaçio Ge,'il (10 IU1li(íJ)i()

Art. 1 ,	() territori() do Estado de Minas Gerais di-
videm a(l1flifliStl'ati\'afl('l1 te ('1)) Mt1fl1CÍ1)iOS

I:ir'a.rafu único	Os Mtitiicípios (liVi(kflI-S(' ('tu I)is-
los e estes, quando  cc('ssh rio, em Sti b 1 ist ri los.

CAPI'I'l 'LO 1

I)a Caracterização do Miiii u'íjno

A ri. 2: ( )s \liinicí J)IOS são unidades territoriais coei
a ulo (lO)!)) ia aSSe)4(It'tda J)ela Constituição Federal, (' organi-
zaçuo e (1(1111)1 taçfl() l)as('t(laS 1)05 preceitoslos (lesta Lei ( oifl-
l)1('11'I) lar.

1. A S('(lC do MLIt)iCi1)iO okt-Ilio' o nome e tem
atu lo'goria de cidade: o J)istri lo tem O nome da respectiva
s'de. eua categoria e a de vila.
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2. Os lopôiiiinos. quando contarem1 IIItiIS (te (Iiiiii-
ze aIIOS, S() po(IeIa() S(I alterados l)oI' lei ('SttI(IUal, votada
flpor maioria absoluta, Ifle(liiiilte reJ)t'CSefltiiÇaO da C(tivara
Municipal. aprovada 1)01' (1015 I(rÇOS (lOS membros de~
c culisti 1 lii prévia :i J)0J)ul :içiio inlercssaola. realizada na
((}iIh)lIiIiiii(1Y de iiistt'tiçocs (ii) iriI)tlflaI Regional Eleitoral.

Art. 3.	A divisão a(iiitIiStrativa municipal, esta-
lJelcci(ia por lei (StI(1lIIl, S(Lt1I1(l() OS critérios fixados nesta
i.ti poderá ser revista qtIa(irieiialmente, no
alio anterior ao das eleições inlliliripais, a fim de entrar cm
vktor a primeiro de janeiro do ano seguinte.

CAI'I'i'l . 1.() II

I)(1 I)1i,nihuiio do jíilfli('Í/)i()

Art. 4: () território municipal e a irCa continua,
de ext(llSàU vimriiiii, 1)rcCiSaiIitlitC delimitada, compreen-
dendo 111h ou Iflilis Distritos. tio aI1i)ito da qual se exerce
a ( u illi)(lellcia do Município, colHi a finalidade (te ateIl(l(l
ao a' e hllia 1 interesse local.

1. -	As ijililas divisórias interinhlmIicii)ais e inter-
1 ist ri t ais se basca ri-to, tic preferência, (Ia pontos naturais

facilmente recon liec iveis, e evitarão, sempre que possivel.
((IR l ' itu ri r fornias ii tiônialas, est raugulanien los e grandes
ah tiga muentos

2. Na revisao (lii divisão administrativa IflLIIiJ-

ri pai. não se Fa ri Ira miskrêiic ia de qualquer porção de iirea
de 	111 para outru \1 tilt iClj)iO, S( • fl 1 prévia consulta as
i til a ÇõOS i iitcressiu las, COrI 1 reStio isi a favon'i 'el. pelo voto (lI
maioria a hsoltita dos eleitores da área afetada

Art. 3." - As áreas tirha mia e rural do Município se-
ra( 0 lema readas mio Plano Municipal de 1 )esenvolvimcmi to
1 nteLrado.

1 - Eia ua iiloi nau tiver sido aprovado o Plano
Muil ir i pai de t)eset vol vimen lo Integrado, a do'niarcaço se-
r'i ('stiiI)(leei(la por olecreto olo) Pi'efeito
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2.'	Para (lenlarcação (Is áreas urbanas, serão
observados, dentre outros, os seguiu les elementos:

1	os focos (te concentração (lemografica

2

	

	as áreas de manifestação de atividades (Ia CO-

muni(ladc
a local izaçfmo (te edifícios púl)licos

1

	

	OS limites (te expansão atual ou previsível das
construções;

3 - as áreas Com arruamentos e edificações (lotadas
(te algum serviço municipal de utilidade pú-
blica.

CAPITULO III

na criação e E.rlinção do Município e do Distrito

Ari. 6. - - A criação de Município se fará por lei
(lIma(li'i cmi ai. precedida (te comprovação dos requisitos esta-
belecidos nesta e na Lei Complementar Federal, e de con-
suta às populações interessadas.

parágrafo único	Para início do processo (te criação
de Mii ii icípiO, Ser ,,1 rej)reSCiitaÇaO, dirigida à AS-

seinlilcia Legislativa, com firmas reeomihccidas, por cem
(leitores, j)el() menos. residentes OU (lonhiciliados na área que
se Preteri(te emancipar.

7.''	Para a criação do' Município, o' IH'(CSS-

ii	a ve ri ficacão <Ia eX istêmicia, liii respectiva área territo-
rial. (los seguintes requisitos:

1	população estimada, SLIj)CriOI' a dez mil habi-
tantes:

II	eleitorado nau inferior a dez j)O1' cento) da p0-

nihmç50;
III	Se(l(' CflI centro) urbano já constituído), contan-

do J)t'l( o 10(1105 quatrocentas  rrlora(tias
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1\	(itilIiios	1I S( , de. ()Ifl (I1)Il.i( I(lt k, tOI1(IIÇÕ(S
1) lIii)CJOIflUIllItt() (lO governo tfltIt)iCi1):11 C (II	('SCOJU

1)111)1 tc:i, J)OSt(	. ;t fl 1 I 'I FIO. 11W hI(lOII 1(1 u culto rei IiOSO	hciii
IiIi1i) tno par,1 ((II teri()

\	1	I(hIÇit()	1111 11 1i ii)11.	I1()	tiltiIIl() (X('I('iCiO	(1v
(1(1) ni 1 tSI()S (Ifl I((	I( (SII(I IIII livli(	 impostos.)(lStOS

pI)\a II' SatiSt;tÇ;i() (lOS 1 . t1111isitos (Tlum(-
It(h)S	11(51v	li-ti ., ii (OflSlSIII',

1	(Iii ll(ClaIIÇfl4l de ()lg() (()lllf)('tvIlIr (II) ILlstitLI-
III Ila-,lliii'ú (ii	((()LIIlia (• 1stttIstItn. reiativinivtt	a p0-

1111 1l(l 1	a(>	11 liii II' !()	II	Ii 1O1t(l 1 IS

2	(11) (1Ili(15(I III) agelliv I11tIIi ( i l):II de esIttlstjc;i,
II> l(iI'tl II (le nlatório. (J iIIii II)	((>S ((lIfi(j05 C11 s1e e ter-

I>I1i) I ) :II : I cemitério;)

3	(III	(•(lIi(trl(,	do	' rliI)tIIi1tI	IgioI1I	11eitorai.
ia 111()	:11)	(Ri tOlI(l()

1	vi)) e(rt i(ljn 1 111 Secreta ria (1v Estado (la lazvI)-
hi. i 1011)11) a a 11ev (lacal) (Sta(lilill (1v iIflI)OSIOS

((J'1j(() tio i(I'4 'L() hIZ(j1(1ilr j () do MtIIIiCí1)i()
d( . ( iIi(I11	rela ti \'11t)1 vil te a	t'F((a(lIeÇ) I1ltII)i(iI)a 1	ii
a (i'S1Il(Illi)Iar.

2.	.\ .\ssvml)lia L'islitjva reqtlisitari 'i dos ór-

	

di	i R	t 1;> t:i o	Iia lo :> II ltiior as iH í " < h [-TI 1 , 1	Cnti -
itieralas 11*15 i1l(isoS 1 a	:is (jIolis S(rã() l)resta(las 1)0	I) Z0
(II	S(.SS*Ilta (lias. a (01)t1tI *Ia (Rita 11(1 rC((iIiIlI(iltO (la FetLIi-

iCi1*1. li( >,, lermos * Ia Lui (ompl( , iiientar Fe*lr:i

.'	I)ois ou	li ais i)islritos (lo 1)1(5111(1 MllIli(i -
tIO.	(til	tI*	\IIIIII(iI)J(iS	div('rSoS_	1) 1 ( 4 1C111	1 , 1111	1 .-Se	para	a
iI;RiiI dv iintt	\luinivípio.

.\ ti.	).	1111ii1 a eliaci.lo (II	\l(iIIIeiI)U), i1lC*ltailtv ILi-
I() (II	li*lt a	territorial (II	(k)iS 011 IloliS OutroS,

ex linçito deste , ;, e (lisp(nsa( hi a \eiiliCaÇt(, (los 1'>(jtIiSi los (10
artigo 7..
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lirágrafo t'uiico - Ac onsulta às populações interes-
sadas, tio CaSO (leste artigo, versará sobre a ('OflCOrdâflCiH
('01)1 H hisí-lo e a indicação (la sede do HOVO Município.

Art. 10	Na() S('I'i'l criado novo Município, eflhl)OL'iI
satisleitos OS requisitos (lO) ai't igo 7.', se o desmembramento
(1,1 á rea a cmii ad par nen rret ar,	Vil O MunicípioiO rernafleS-
(-t'nte, o) (IeSC1I1)1l)1ii)1('flt() (10' al g uiii daqueles, rcojiiisitos

A rt 11 A lei (111a(lrienal de (liViSa() ildt'flilTliStrati-
vii dO) Estado poderárá (1 etc VIU! 1 ar a extinçao de Município,
IU('( li iii) te anexação a outro, S( )lflefl t(' Clii CaSO ole prévia res-
posta l'avori'ivel à consulta feita à população interessada,
mlii coflo Vfli i (la ( e de i flStl'Ução) (lo Tribunal Regional Elei-
torai

\uI 12	1 liiV('li(lo) i)r(:' Vi() acordo (los Municípios	-
l('l'('SSiI(IOS. ai)I'OVit(l() Assembléia Legislativa, poderá
a lei ( ti aoli'ieiial de (liViSU() administrativa do ESIH(I() deter-
minai. )no(lificaçõ('s de limites imlterniunicipais

Art. 13 A criação de Distrito dependerá (Ia com-
provação. pela O)'fliil eSttlbeI('Ci(la no artigo 7.", da existên-
cia, na ri'spect iva AI'ei territorial, dos seguintes requisitos

1	)0j)tlli1Çã0, eleitorado e arrecadação flitlfliCiill
lulo inferiores à qum ia (a parte do exigido para criação de
Muiiiicíno

II	existência, mia Se(1('. de cinqüenta iuioi'aolias.
J)Cl() IlieliOS. e ( 1 ( , edifício para ('S('Olil pública	' tCI'N'iI()

-	 ii ra c('tflit("I'i()

	

1. -	() Distrito poderá ser dividido, 1)0 1' lei esta-
tia!, em Sumhd istri tos, (ItIO' serão desi gnados, 1)01' So"rle num&

ilca. conservando-se a SC(l(' distrital Única
2.' A tem a (lute SC refere o parágrafo anterior será

Sul ieita(la à ASSei1)l)Ieia Legislativa pelo Município interes-
sido. J)Ol' ii' icuitiva do Prefeito e rCpreSeIltaÇã() cOflSeqUCfl-
(e (Ia ( inala Mui) ici l)ill, ilconipa aliada (le comprovação, na
lo tina ii)(l ica(l(l 1)0 :1 i'tigo 7.", da existência, eu) cada Subdis-
II'I lo, de J)O1)t11aÇã() e eleitorado correspondentes à metade,
pelo fll('flOS, ((O exi gido para a criação de l)istrito
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AriArk 1 1 O \Iunicí pio a ti ugiolo) por (Icsmeml)rafllen-
II) (Ir (1 Fei poderá pleitear do M1!lIiCi1)io) l)Cfl(Fici:IdO indeni-
ZaÇ:io 1 e quot.]-parte ((as l)l)rigações :t.S.SlInl idas para apli-
(ar:io) (111 obras ou S(9'ViÇOs lia áreaolcSlTleInl)rada

Pa r:' gl:I ( 'o úii ico	_\ lix:iço (la ([Unta-parte j)O(lCi'I
SI 1110 i( la, dentro dv floVeii la <lias após a efetivação
do (I('S11I('ii1I)i'Uill(9]t(l. iiirdi:iiib acordo entre os dois Muni-
cípios, on porarlii t il111('flto)

M. 1;) lassa i'i() :1 l)tIt(11((r :10 I1OV() Município.
11(15 casos Q ('l'i:l((o) e ex tiiic j o, OU ao Município beneficiado
('1)1 (0.5() 1k' :llteraç50 (le limites, os bens j)t'lhIiCOS munici-
pais situados ria óI'Ca territorial respectiva

Pa i'a!rah) tillic() \ p1'0)1ie(l0(l(' (' a :1(Ilnin]striicj'to
(11)5 bciis públicos ifltifliCi paiS. l tie coutinuarcrn 0j)liCa(IOS
01) LISO (laS )0)1ilaÇeS dos (1015 Njuilicípios, Pernl:illecer5O
& , t11 Ci Mi II) lCí pio (L origem. Sol) regime CSÍOI)cl('Ci(l() ciii
acordo Ii rmnado 1)(d lis Prefei luras interessadas.

Ari. 16 Na ;uptml .açã() (Ia :-trrecaoIacio 111 unicipa 1
pnr:i (IS eleitos dos artigos 7.' e 13, considerar-se-ú o produto
(1:1 roco' lIa a que se refere o item ITT do artigo 21

CAPI'l'I l LO IV

Da inslolaçíio (10 1filfli(Í/)iO í' do Distrito

Ari 17 A iistnlaeão do Município, cm ato presi-
dido Jl('o Juiz de Direito da Comarca, se farú simultanca-
1)1111 te COfli O possv (lOS vereadores, e eleição Y posse da
Mesa da Cíinara Municipal.

1 . - Instalada a Cfuniara, tmipossará esta o Pre-
feito e () Vice-Prefeito.

2."	O Prefeito. o Vice-Prefeito, o Presidente da
UIl1:lt':i Miiiiit'ipal e os V('rC'a(lOreS J)restarão, no ato da

posse. o seguinte conl l )ro)nhiss() : "Prometo cumprir digna-
inca te o manda (o :i mim confiado, guardar a Constituição
e :is lis, trabalhando pelo engrandecimento deste Muni-
t'í Pio
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A rt l	Instalado o Município, o Prefeito enviará
't 	ina ra Moa lei pai. cm regime de tramitação especial,
projetos de lei contendo:

proposta orçamentaria para o exercício;
ii	a organização dos serviços administrativos da

Prefeitura
III	os quadros (te pessoal

1. Vigorará no Município novo, até que tenha
legislação própria, se assim o deliberar a Câmara Muni-
cipal, a legislação vigente. á (lata (te instalação, no Muni-
cípio (te Ofl(le proveio a sede

2. A a(llnilliStraçã() do Miinicipio novo, entre
(IatflS d(' eriaçiL() e instalação, será exercida, em caráter

j recá rio e gratuito, pelo Prefeito do Município de onde
j)I'OVCIO a sede.

3. As contas da administração a que se refere
o parágrafo anterior serão prestadas pelo Prefeito tempo-
rário, dentro de quinze dias após a instalação do Município
novo, á (âinara Municipal deste, acompanhadas de relatório
do exercício transitório.

Art. 19 A instalação de Distrito e Subdistrito se
fará perante o Juiz de Direito da Comarca, na SC(lc (10
Distrito.

T(TUL() II

I)u Competên cia do Município

Art . 20 - A competência do Município decorre da
autonomia que lhe asseguram as Constituições Federal e
lstadiial, e se exerce especialmente pehi

E	ciciçao direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Verea-
dores

II - decretação e arrecadação (los tributos de sua
np'ten'ia e aplicação (l(' suas rendas, sem prejuízo da
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obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos
pra zos fixados em lei

111	organização (105 SerViÇOS públicos locais.

CAPITULO 1

Da Discriminação das Competências

SEÇÃO 1

Da (:oI,(/)('t(nd(L Gera!

Art.  21	Ao Município compete, em geral

1 -	instituir impostos sobre

a) propriedade predial (, territorial lIrl)aIl'a
b) serviços de qualquer natureza, tino compreendi-

(105 na competência tributária da I'fliã() 011 (10 Estado, defi-
nidos e m 1( , i com piem eu tu r federal;

II	instituir:

a) taxas, aiTeca(laduS Cm tiIZLl() (lo exercício (10 p0-
(ler (te polícta, ou pela ttlilizaçïio tfctiva ou potencial de
SCI'VIÇOS l)flbliCOS (,S1)CCiheOS o' divisíveis, Prestadas ao con-
tribuinte OU postos Í1 Sua disposiçiio

h) contribuição, de melhoria. arrecadada dos pra-
prieta rios de imóveis valorizados por obras públicas, a qual
terá como limite total a despesa realizada e como limite
individual o acréscimo (l(- valor que da obra resultar para
cada imóvel l)C11(ficia(lO

111	incorporar Í1 sua receita, observadas as deter-
niinações legais:

a) o produto Ia arrecadação do imposto sobre a
J)rOpI'icda(le t('rritOriIl rural incidente SOl)re OS imóveis si-
tuados cm seu território;
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1)) a parcela (te vinte por cento do produto (Ia urre-
ea(lutçao, cm seu território, do impostoposio sobre operações rela-
1 ivas a circulação de lncrca(lorias

C) o produto (la arrecadação  (lo iml)OStO sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, inci(lent(' sobre
ren(l linen [os (lo trabalho e (l	títulos (la (lívida púl)1iCi
pagos pelos cofres municipais, quando obrigatória a reten-
ção (lo tributo;

(1) as quotas em Fundos de Participação federais
011 estaduais:

e) uis l)1C(11s (Ia distribuição I)101)Ot'ciOfltll do pro-
duto (Ia i rieoaoluiçuo oks impostos especiais instituídos para
'sse tini pela União;

1) os prçOS resuil taiutes da utilização de seus bens,
SerVIÇOS e atividades;

IN,	elaborar, com observância das determinações
(testa Lei Complementar

L) o Plano Municipal de Desenvolvimento Inte-

1)) o orçamento anual:
(-) o orçamento	una ii uni de investimentos:

V - dispor sobre:

a) normas (te edificação C obras em geral, zonca-
ment() urbano e loteamento

h) formas de polícia administra (iva ole interesse
local. abrangendo 05 setores (te costumes, logradouros e
veículos públicos, saúde e higiene públicas, construções,
trAnsito e trAfego, pesos e medidas, plantas e animais no-
civos e controle atmosférico;

(-) regune jurídico de SeUS servidores e organização
(los respectivos quadros e tabelas;

(1) orga iuizacAo. regulainen tação C execução de seus
serviços administrativos e dos serviços públicos locais;
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e) ('OHCCSSao (' p('Ianissao de serviços (te Utilidade
jHíhlicil e autorização de atividades de interesse coletivo;

f) limitações urbanísticas convenientes à ordenação
de seu território:

g) a(lrniiiistraçao, utilização e alienação (te seus
bens:

li) registro, vacinação e captura de animais nas áreas
urbanas:

i) deposito e venda (te mercadorias e animais apre-
('fl(IidOS

VI - - adquirir bens;
VII - aceitar doações e legados;
VIII	estabelecer Sc.rvi(IõCS administrativas neces-

sáriasá realização de seus serviços:
IX - - prover sobre:
a) realização de melhoramentos urbanos e rurais;
h) exeCução, conservação e reparos de obras pú-

blicas;
(-) construção e conscrvaçao de logradouros públi-

cos, estradas e caminhos:
(1) criação e funcionamento (li' estabelecimentos para

o ensino de 1 . e 2. 9 graus;
e) fomento da indústria, do comércio, da lavoura

t' da pecuária;
f) ordenamento das atividades urba.nas e fixação (te

condições e horários para o funcionamento (los estabeleci-
mentos comerciais, iI)(lIIStliiiis (' de serviços, observadas as
leis federais e estaduais sobre a matéria;

g) licenciamento (te atividades e estabelecimentos
( l tiC exijam condições de ordem, segurança, higiene e mo-
ralidade, e cassação dos que violem normas (te bons costu-
mes, sossego público e saíid(';

li) fiscalização da utilização de logradouros públi-
('OS, e do exercício de atividades sujeitas O normas (l( polícia
:ulniiinstrativa;
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i) realização de obras e serviços de interesse comum
com outros Municípios, com o Estado ou com a União;

X	estabelecer e impor penalidades por infração
de suas leis e regulamentos;

XI - - adotar símbolos próprios, regulamentar seu
uso e instituir o Dia da Cidade;

Xli - criar o Museu Municipal.

Art. 22 - Os logradouros e estabelecimentos públi-
cos municipais não poderão ser designados com nomes de
pessoas vivas, nem terão mais de três palavras, excetua-
das as partículas gramaticais.

SEÇÃO II

I)a Competência em Cooperação

Art. 2 - Compete ao Município estabelecer, através
(te convênios, a cooperação com o Estado ou com a União
Pala a execução de serviços e obras, respectivamente esta-
duais e federais, que apresentem interesse para o desenvol-
vimento local.

1. -Compete, especialmente, ao Município, co-
operar para a eficiente execução, em seu território, dos ser-
viços federais ou estaduais (te segurança e justiça.

2:' - - Havendo interesse pÚl)liCO local, poderá O

Município alugar ou construir casas destinadas a residência
do Juiz de Direito e do Promotor de Justiça.

Art. 24 - O Município pode reunir-se a outros da
mesma área sócio-econômica, mediante convênio ou consti-
tuindo consórcio, para promover a realização de serviços
de interesse comum.

Parágrafo único - - A cooperação intermunicipal de-
pende de que o convento ou o consórcio sejam aprovados
relas Câmaras dos Municípios interessados, mediante voto
favorável de (bis terços dos meimibros de cada uma.
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(:APITUL() II

Das Proibições

Art. 25	11 vedado ao Município:

1 - instituir ou aumentar tributos, sem que a lei O
estabeleça;

11 - estabelecer, pui meio de tributos interinunici-
pais. limitações ao tráfego de qualquer natureza, ressalvada
a cobrança de taxas, iiicltisivc pedá gio, destinadas somente
t i u(tenizac5() das despesas de construção, conservaç5()
melhoramento de estradas;

111	lançar i I1lJ)OSIO sobre

a) o pa triniôiiio, a renda mi os Serviços (Ia União,
do Estado e do Distrito Federal, assim como de partidos
1)OlílicOS e <Ias i iisl ii iii ç(es de e(lttcação OU de assistência
Social, oI)serva( lOS os r(qulsi los da lei

l) os templos de (lUaIqtl(r culto;
(-) O livro, o jornal e os periódicos. l)efll como (o

papel olest i lia(l() à sua im pressão

IV - estabelecer diferença tributária entre bens (li
qualquer  na tom reza, em razão de sua procedência ou destino;

V - conceder isenções e anistias fiscais, ooi permitir a
retiiissiio de (lívi(la.5. SCIiI interesse público justificado;

VI	desviar Parte de suas rendas para aplicá-las rui
Serviços	não os seus, salvo acordo com a ITiiião, o Estado
ou ooutros Municípios, em casos (lc interesse comum;

VII - - contrair empréstimos externos e realizar ope-
rações e acordos (la mesma natureza, S('fll prévia autorização
do Senado Fe(Iera 1 e J1e&er prévio tio Tribunal de Contas
do Estado:

VIII	contrair oniprésti nios que não estabeleçam,
(XJ)resSanlen te, o l)iZ() de 1 I(UI( kiça()

IX - remunerar, ainda que temporariamente, ser-
vidor federal 0)11 estadual, exceto em caso de acordo, com a
União 011 com o Estado, para a execução (k serviços comuns.
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CAPÍTULO III

Da Intervenção 110 Município

Art. 26 - A intervenção do Estado no Município, dis-
ciplinada pelas Constituições Federal e Estadual, somente
pode rá ocorrer q uando:

1 - verificar-se impontualidade no pagamento de em-
préstimo ga ran tido pelo Estado

11 - deixar de ser efetuado, por dois anos consecutivos,
o pagaiiidnto (la 1ívida fundada municipal;

111	flfl() forem prestadas as contas devidas, na forma
da lei;

1\' - o Tribunal de Justiça (ler provimento a repre-
Sefltaçã() foi'I)jnla(la pelo Chefe (10 Ministério Público do
Estado para assegurar a CXCCUÇa() dc lei, ordem ou decisão
judiciária, 0(1 para garantir a observância (LOS princípios
cOflstitUci0fli is relativos:

a) a independência e harnioiva entre o Executivo e a
ïimara Municipal;

h) às garantias aos membros do Poder Judiciário;
e) à publicação dos atos de interesse financeiro e

orçamentário e das leis e atos administrativos;
d) ao funcionamento regular da Cãmara Municipal,

sol) a direção da respectiva Mesa, regularmente eleita;
e) ao cumprimento da lei orçamentária municipal;
1) ao processo legislativo estabelecido nesta Lei Com-

plementar:
g) OOS critérios fixados em lei complementar federal

sobre remuneração (le Vereadores;

V - Iiii-l o tiver sido aplicada flo) ensino a parcela da
receita municipal estabelecida na lei federal;

Vi -- forem praticados, na administração municipal,
atos Sl1l)VCFSivOS 0(1 de eOrFUj)ÇflO.
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Parágrafo L'lfllC() NO caso do ilem ]V, o GOVCI'fla(lOr
do Estado (I('Cl'( tarõ somente a StiS1)('iISã() (hi V igne ja do
ali) inlpugna(Io. Se bastar o'slii ru('(li(la para o I'cstat)eleci-
IIR1It() da nurfl:Ili(la(Ie

Art.  27 - () Governador do Estado, ao determinar a
intervenção, fixará a sua amplitude, duração e condições.
submetendo O (leCrelO à Assenihl('iii 1 cgis1ativa que, se fla(
estiver e m Funciona nw n tu. será cou voca 1n, no prazo de
cinco (lias. Iara apnciar a medida.

1 . Poderá ser encaiiiinhado pedido de intervenção
ao Governador do ESt;l(1O. Ii1('(Iiii 1) te representação funda-
111efltI(la, pelo Tribunal (li' Contas, 011 p01' um terço, pelo
menos, dos 1) I('))l 1)I'OS da (â fiara Municipal.pai

§ 2. -Cessados os motivos da intervenção, as auto-
ridades 111 1111 lei pais, afast a das  ('111 con seqüência dela, voltarão
ao exericiu (te seus cargos, sem prejuízo da apuração de
ItspomlSa tu 1 idade

() Interventor no Municí1iio l)I'eStara contas
(te sua gestão. JR)1' 1 fltelifl(' d io (lo Governador do Estado, à
.\sscmnhl (lfl Legislativa

'I'l'l'LJIÁ) III

í)u Governo (10 J'I/Iufli('í,)i()

CAPÍ't'I.T LO 1

J)os (')rqaos do GOverlu)

A rt . 2	() Governo do Município o' exercido pela
amara Mui nici im 1, em sua função deliberativa, e pelo Pre-

feito, em sUa função executiva.
Parágrafo único	1:: vedada a (Itiegação de a ti'i Iiuições.

1'm For i iivestido no exercício (te uma função não poderá
exerc('r a outra, salvo as exceções previstas nesta lei.
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Art. 29 O Piefei lo, o \ict'-PICt(it() ( OS Vereadores
serão eleitos, qiia (Iri (lmlinrnt(, em (lata diversa das eleições
(era is para Sen a (lores, Deputados  Urde Ia is e Deputados  Es-
taduais

CAPITULO 11

J)u (e.iinara 3IlIni(:pa/

Art. 30 A Cfim ara Municipal compõe-se (te reprc-
seiitaiites do povo, eleitos pelo voto direto e secreto, entre
cidadãos brasileiros maiores (te (le/o! (o anos, no exercício
(k)s direitos políticos

1.1	Cada legislatura (tilrilia quatro anos.
2.çl	O o Ú lucro (lc Vercadores será ímpar, um

Lado () mínimo a nave e o flULXilli() a vinte e oimn, observada
a proporção com O (lei tora(lo) do Município, na fortimui (lii
l('i eStuI(lllal.

3. () hlUlflCI'() (Ir \ei(a(lOL'cs nau vigorara lia
legislatura em que for fixado.

SEÇÃO E

Dos Vereadores

31	Os Vereak)res 1haO pO(1(I'ãO, na forma (la
((11511 ( 1Ii(i1() do Estado

1	(l('S(le a ( »x)e(liçii() (lo (IiJ)lonma

a) firmar e manter contrato com empresas conces-
Sl(Jfló rias (te "( , 1--"iço I)L 'lf)lI('o) mliii 1(1 1)Rl, salvo quando o con-
tratoto obe tece i a (lúmIslilas uiiiføriiies

b) aceitar cargo, função, emprego ou Comissão nas
( , iiil)i-(.,sas mflCIHiOiIui(laS na alínea anterior, e na administração
f)Lll)li('a (1(1 Município. salvo O (liSj)OSt() mio art. 38, item IV;
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II	desde a Poss(

a) S('I l)'(JPIictLri0, dircior Oti conselheiro tlt CIII-

l)1'Sa qLI( £0Zt dc luvoi' do \lttLIicíj)i() 011 qtlt com cstc mau-
filha contrato (ir (itlal(ltI&r toiltireza

b) Pil 1 in i na C<1(18,1 riU ((III' seja iii Icressada a em-
presa a que se r(tere a alínea a do item 1

ocilpal	UI4(J j)úI)IiC() municipal de que seja (le-
niissívri (1(1 iwtiwt, SIIv() o (1151)0510 110 art. 3, ilcnl IV;

(1)	exercer OtItr() muII(Iaf() eletivo

Art. 32	Perderá  o mandato o Vereador:

- (IUC infringir qualquer das proibições estabelecidas
ii	a ii i2	aiitci'iur

II	cujo 1)I()tedi itienlo for (iCChIra(Io) atentatório (Ias
iuisliliiiçàrs vigentes;

III que olcixar de culilparteer a dois períodos con-
seculi vos de reuniões (01 a culto reuniões extraordinárias,
rIU cada sessan I(tis1ativa, salvo illipc(linitflto 1)01' eniermi-
diok, lictuiça OU ()tltr() niotivo expresso no Regimento Interno;

IV	que for privado do exercício (los direitos po-
líticos;

V	que praticar atos ok iIlh(ieIi(Ia(Ie partidária
Previstos tia Constituição F'e(i(I'&II

Vi	que lixa u l'(Si(lCucia fora (to Muinicipio
VII -	que ti til tia e-s( , do manda to para a prática de

:ils de ool'rIupçiIo) (III (Ir improbidade ;I(IuuuliSlrativa;
VIII que proceder (te 1110(k) incompatível com a dig-

nidade da ( .;flia ra, 1)11 laila 1' (( (1H o) dcCOI'() mi SilO conduta
j)tI1)licU

1 - Nos casos dos itens 1 e 111 (leste artigo, a
perda do iiiituidti lo será decretada pela tua ioria absoluta ola
C.àniara MtIniCiJ)U1 o, 110) do i teiii II, pela votação de dois
torços de SVL1S uiieiiihros. llWditIl)l( provocação (l(' qualquer
\i:iior, do silo .Iosa ou de Partido Político.
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§ 2. -. Nos casos dos itens IV e V, a l)'I'da será auto-
mática e declarada pula Mesa (Ia Cfimara

L Nos casos dos itens VI, Vil e VIII, a perda do
111a11(la lo dependerá de julgamento pela Câmara Miinici pai,
na forma (la lei federal

I. - Na perda (II) mandato regulada 1H) 1), -à-
grai'o anterior, o Presidente (Ia( fuinara poderá afastar de suas
III IIÇÕCS () Vereador ackiSa(Io, desde (IUC a 4h11 tincia seja rece-
l)Rla pela maioria absoluta dos membros (Ia Câmara, con-
vocando o respectivo supl& ii te até o julgamento flui. O
SUp1(llte eonv(wadoconvocadonão ifl tcrviu'á nela votara flOS atos do
J) I'OCCSS() (10 substituído.

33	Nos casos de vaga, (14 iu11I)((Iimciul() ou de
licença de Verea(lor, o Pi'esideiile da ( :r	lari a me
di ai a convocação (lo suplente.

lf	() StiI)lent(' convocado devera tomar posse 110

prazo de três dias, salvo judo lruotiv() aceito l)ela Câmara,
quando se	 O

2.9 - Ein caso de vaga, e não havendo suplente, o
Presidente conituni&'ará o fato, (lefltr() de quarenta e oito
horas, ao Tribunal Regional Eleitoral, salvo se faltarem
( l il1lize IfleseS ou Iliemios para O Iéi'tniiø do mandato.

Art. 3. 1	Suspende-se O exercício (lo mandato de
Vereador:

- 1)01' 111011 V() (te (oiideIiulÇãO cl'i 111111111, enquanto (itt-
ramela OS SeUS efeitos;

II	pela suspensão (lOS (lireitos políticos;
III -- pela (iccretaçã() judicial da 1)1'iS() preventiva;
IV	pela PtSã0 CIII flagrante delito;

- - pela iiiIf)OSiÇi'í() (l(' f)I'iSã() aoln)inistrativa
Art. 3 E proibido ao Vereador residir fora do

Município ' OU (lei( , Se ausentar, (1u1'afite os períodos de reu-
niões, salvo ali Ionização da (' mora
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Ai-I. :»(; 	() servidor público estadual OU IlIUIliCiI)ü1,

I( ) eX(ielcI( (lii 111:111(1,110	iatui tu dc Vereador, continuará
w rc(lJ( os vellciIu(t1l()s e \aiitagciis (li.' seu cargo, nos dias

1la ((II C(Iiii)1 (_c&l'	S 1ttiiIiOCS (tU Cfiinara

1 :, IÚ4 iato único Quando O III rlu(lato de Vereador
01' i'(IIl o iicrado, o servidor J)l'l})tico fica rri afastado do exer-

cício ) il( S('I.I caro, IU)S I)Cra)dOS de lCtIfliõCS da ( ftIllara, as-
.cgurau lo-se-lhe a opçao pelos vencimentos oti I)(IoS Sul)-

Si(liOS de Vcl'eil(lOF e a contagem (10 tempo de Serviço, UCl1US

para efeito1 (le l)l'OIU( Iça (1 J11 .)L' antiguidade,  al)OSeItta(l()ria e
IL I()rina

Art. 37	Soiiiviih' htrui jus ri itiiuiici:ição os
reru Ices dii Citpitrz 1 do Esiado e os de Municípios com 1)0-
J)1I laçao supvrior a (ltIZ(illoS mil hii)itrl11t&s, (lCntl() dos limi-

e (litCl'iUS fixn los ciii lei complementar federal

Parágrafo Ulii(U Os subsídios serão fixados em
ResuItiçmo da (ãnirmia, nu primeiro período de retinloes (Ia
ÚII fia leiislat ora, para vigorar na seguinte.

Ari. 38	() Vereador pudera requerer licença nos
scíuiiites casos:

1	por nmutivu de doença, instruindo o pedido com
iiudo médico;

II	para (l(S&Ilii)eIi lia t' iii issa, temporária, tue	ai'a-
h,r cc jii selitativo ou cultural:

III	1),i Ia 1 ia lar de interesses paiticulares
1':	ld eXelcer a ftinçfiu de Secretário do Mu-

i! Ci

1 Al)reseIitiuIO li re( lLIc ri Ifl e UtO, e luto lirivendo
unhlier ' ) pala deliberar (tocante (luas reuniões consecutivas,
seca ele (tesI)acha(l() pelo Presidente. (111 referendum do
Plenário.

2.	Ê licito rui VerCa(lOI' desistir a qualquer tempo
da iieiiiçi que lhe teuli:i sido (en(('(li(lrl
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:.	1 ndcpcndentcnwnte de requerimento, COflS
(leflI-S(' como licença o não-comparecimentoalento às reuniões

e Vere a lui privado, teia pora rial acate, de sua liberdade, em
virtude de processo criminal em curso.

1. \O MtiIiiCiPiO Capital  e iiii (le população
Sti ()eriur a 1 uzcii los mil habitantes, a licença para tratar de
interesse particular nau será inferior a trinta dias e o Ve-
reador flUi) 3)00 lerá reassuni ii' O exercício do mandato antes
do término (Ia licença.

SEÇÃO II

I)a Instalação da Cúnuira Municipal

A rt . 39 No priiflCil'() ano (lO' cada legislatura, a posse
dos Vereadores e a elvição dos ncmhi'os da Mesa, em reu-
ti !() preparatória, obedecerão às seguintes regras:

1 (liploinadOs os Vereadores, o Juiz de Direito da
Comarca, e na sua falia, o da Comarca mais próxima, OU O

da Comarca substituta, marcará (lia e hora para a reunião
p ' paratói'ia dos Vereadores, sob sua presidência, no recinto
da Câmara Municipal;

II -- presente a maioria absoluta dos Vereadores, o
Juiz de Direito, depois de convidar um olos eleitos para
funcionar como Secretário, verificará a autenticidade dos
diplomas al)reSeflta(IOS;

III -	Ver('l(1()r una is votado, a convite do Juiz, pro-
o juraniento do :li-t. 17, 2.'' (ada um das 'Verea-

dores confirmará o 'compromisso, declarando: 'Assim o
pron'ieto"

1V enc erra(lo (1 c(>iii 1 )[-oiiiisso, a Câmara elegerá a
Mesa, (te j)osl lan do cad u Ve re adu r. nom inala icnte chamado.
três cédulas tia unia, sefl(l() tinia para Presidente, outra para
Vice-Presidente e a terceira para Secretário;

\ - estará eleito meui'thro da Mesa o Vereador que
obtiver, fl() prifliefl'0 escrutínio, a maioria absoluta (los 511-
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fI'LiOS (Ia (uiiiara, cIe..(IaI(J--st ria s11iHIo rsrrtitínio o qtiv
a Ira near ti maioria Simj)IeS

\ 1 0 .J LUZ (Ic 1)1 rrit() roiiIicce i (Ia rrnúncía (ir ulan-
(lato.	iiocaiidu O i(sI)ertiv() Stij)ICuitc parti 1)rrenclucr a

\l 1	s \(	(I0ICS tintos ti pI(SnU tturào a (IeClaraÇõu
dC SIii	l)(flS ti (filtil S('Li u'istrtu(Ia eia livro Pr(Prio;

\Ii1	\rirticior tuit	Otto	toiiitui' p ossu tia rcliniao
1) 1 (1) r,1 	(1 (ti ltZ(-i()	tté ti t (ie(' Irti	idUhliào) do P 1 -

ind lO) f)d iíOd o ola S(SSÍI() legislativa, SOl) pena de J)ertltu au lo-
nizlica	(li)	iuitiIl(ttlto}. stII , ( o	flI(otI\o	tlstjIir:i(l()k ,	recolilicci-
do 	( tnitirti

IX o itpuis lo (unpoossa i' ti \losa, oo .J uiz de Direito
(ledlararti instalada a ( lintirtu, oiiccrrtiuido OS tt1l)tlIlI(is da
tYtlulifo) J) 1 cI)tl ItitOliti

SECÃ()	III

No /1UI(!LI/la!Jtv/iht tia (,t'nara 3Jiiiiuijx/

AI'[. .10 - A ( :iunLutl retinir-s(-t1 na SC(Ie (II) Muii
(íj)Iu 1)dlo 1ilIiOS ,O(i ti('s porioloos. (Jidiflt(lialflr,utc, durante
() titio

1. No j)iltoiro periolo, ojuo	m . tottlizttit'i atc 01

(tia rinroo de elccrii ti itsa e costittiiii as Gomis-
SoS 1)0 s('41111dO. :ipneiart't as tontas (10 Prefeito ttdofllJ)tL-
miIt(Iuls olo pti iCCti j)I'(\iu (iIiiEi(Io) pci() 'Fril)LiIlaI de Contas
tiot Estado: e. no toicciio, (filo SC iniciará ria iiltinia tttittzetia
de so'temlii)ro, vottiiti ti oiçaiiiriito tuuiti:iI alê oi dia trinta dc
I1o)VeiflhFo

2. Ni o Inicio (la Iciis1a titIa. o primeiro período
Comi I)It(1i(I(1a i flCiliSiVc tu ro' Iifli() preparatória, sob a pre-
si<kmieia oto J niz de Direito (Ia Comarca, para posse dos
\erradoros o' oieiçto (itt \Ecsti
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Art. li - As reuniões (Ia Câmara somente poderão
r(alizar-se i) ('(Ii líci() (ICStiflid0 ao seu funcionamento, sendo
nulas as deliberações que se ve ri fica i'em fora (ide

Parágrafo único Nos casos de calamidade pública
ou de grave Ocorrência qu.' impossibilite o funcionamento
normal da ( :finitii cni seu edifício próprio, 1)0(1C1'á ela deli-
berar clii outro local do MLtliiCí1)iO, por iniciativa da maioria
absoluta dos \(rra(lores e aprovação (te dois terços de seus
membros

Art . 42	As reuniões ordinárias e extraordinárias (Ia
Câniara somente se instalarão com a )FCflÇU (Ia maioria dos
Vercu dores, Ol)S(I'V 1 (lo 1) ho 1fl ri o 1'V1Ifl('fl 1 al

Art. 13 Salvo disposição em contrário, as delibera-
ções da Câmara serão tomadas por maioria de votos, pre-
sente a maioria de seus membros

Art. II A Mesa da Câmara se compõe do Presidente,
do \riC(._piTsi(lcnt(. e do Secretário, os quais se substituirão
nesta ordem.

1. --- Não se achando presentes os membros (lii
Mesa. o Vereador niais idoso assumirá a Presidência.

2. - Ê (te um ano a duração do mandato para
menibro da Mesa da (â mara

A rt . 15	As reuntoes da ( fLlliimra são:

- ()r(liliáriils, as realizadas m.m (lias úteis, no horário
meiinen tal:

II	extraordinárias, as realizadas cm (lias ou horas
(ii \' ( isas (Ias pref i xadas para as ordinárias;

III	especiais, as realizadas tiara comemorações OU
iuiimenagens;

1V - secretas, para assuntos sigilosos

Parágrafo único I vedada a realização de mais de
Ires L'('(I niocs ('XtflIOr( li tia mias remnhmlicra(las, por Inês, quando
1) exercício do niambito não for tratuito
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Art. 16	A (anlara terei Comissões Permanentes e
ESI)PCiais

1. ,'s (.iiiÍsses Ierl1iaIlel1teS teni 1)01 l•iiiali-.
(bI(R' 1) e,ttidt, dt assilulus .SLll)IUetiduS a S([I CXUIUt. SObl'('
eles se ivaiiifestaiido 1W h)l'Iiia dl) Regiiiieuto Interno, e (i
('XcI'Cí( li) III) (k)Ii 1 1111(1 de S11:1 (1 )I1i1)ttêIICW, da fiscalização (lOS
itos (II) Execulive e (l:	\diiiitiistraçao indireta

As ( .uiiiissuis Especiais, criadas por (It'lihera-
çu) II() 1>1 Ilariu, SeIU() (Ieslii)I(lUS )I Istiltiu de :isstiiilos es-
pecíficos e l 1e)r(SCIll:lÇi4i dZ1 (alua It 4,111 C níressos, sole-
lli(IiuIeS OU OUtrOS atos públicos.

Na forunuçio das (oiiiissôcs, assegurar-se-á,
lati LI) tj na 11k) l ) OSSí Vel. a I'e)resentaçio proporcional dos

n iii dos que part lei p'in da respectiva CA inara

17	.\ MI Ru'ia e a Millori,1 lerão Líder e Vice-
-1	1411 1'

1. .\ itl(li(ilçA() (11)5 Lideres serii feita Ciii (lortIlilen-
tus surliseri k)S pelos mcii 1)1(15 (1115 representaç()es niajo-
iitaiio e lliilloritáI'id A 1\lcsa, nus vintes e qil:Itr() l0)Iuts (InC
se segtI i reto A i nst;il:uçiio do pri iliei () l)eriod() legislativo

2. 0 .s lideres i in 1 iearAu os respectivos \'ice-Li-
IIer(5, IlaIl(Io	)UhleiI1leI1t) I \l(5a (Ia (.1itT1iII'a (lesta (leSig-
iiaçAo.

.rt l S Além de atritnniçõcs previstas flO
Rci lllCIit() 1 iiteiiio. os 1 i leres i 11(1 ica 1110 OS representantes
partidáriosidái'ios luis ( ISStCS da ( Amara.

P:ia'rafo tiii RI)	. utseli te oli 1 Iuipe(Ii(I() o 1 Jder, suuis
u4triluhiçCs serliu exercidas tulu \Ti(el.í(1(l

Ai-I. II) A (Aiiiuirut Municipal reunir-se-a. extraur-
di HuI iiiIii( ii 1. (llluIll(I() haia < ,ste liiii lor convocada, mediante
prévia (I(cl:Irulça() (14) inotivii

1	pelo seu Presidente:
II	- p(lo Prefeito:
111	p01' ilIi('UitiV:I	11111 [(Iço 41(15 \erea(lOI'eS.
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§ 1 () caso (lO) inciso 1, a i i iicira reunião do
j)eriodo ex traoroliim rio será marcada com antecedência de
cinco dias, )('1() melmS, observados a ccm unicação direta a
Lodos os Vereadores, (Ievi(IalncIIte Comprovada, O edital afi-
Xa(l() 110 1 L04a r (Ii.' COSI iiiiie, no edifício (la Câmara, e as publica-
ções na i tu prensa local, quando houver.

§ 2.	Nos casos dos incisos II e III, o Presidente da
um ra fia rea r ;i primeira reunião para, no mínimo, três

(lias após 0) reCel)imeflt() (lii convocação, ou, no máximo,
1 uluze dias. procedendo de acordo com as normas (10 pa-
re4ra() anterior; se assim nao fizer, a reunião extraordinária
instalar-se-ú. automaticamente, no primeiro dia útil que se
seguir ao prazo de quinze (lias, no horário regimental das
reuniões ordinárias.

:.	No período de reuniões extraordinárias, a
a ina ra soiiicuite (lei i herará sobre a matéria para a qual

foi. coflVociI(la
LI, 	o fl1CSI11() caráter as reuniões da Câ-

1 ilara . (J (Ia I1( lo esta ('si ver funcionando em período extraor-
(tio	Ii()

\11. Tii'	.\ ( aiiia ra Municipal adotará Regifllellt()
1 rItcrII() I)1I'a (lisj)0I' S0l)1(' sua ()l'i.ilfliZaÇaO, polícia e J)1'O-

VI !iieI)to) dos CI(0S (lO' seus serViços
Pa ura fo LIII ico	Serão obrigatoriamente observa-

(las, desde j á. as seguintes normas

1	hill) poolt'ra ser realizada mais de uma reunião
()r(liuiariii por (lia

2 -	não poderá ser au tOriza(la a publicação, divul-
.açã() ou transcrição, na ata ou fora (leia, de pronunciamento
nu (lisCu rs te Vereador que .iivolver ofensa às instituições,
)roj)agaIula de guerra, de subversão da ordem política ou
soicial. (li' preconceito de raça, de religião ou de classe, con-
tigLiril r crime contra a honra ou contiver incitamento a
pri twa de cri lues ou de atos contrários à paz pública;

:;	li() será, (lO' qualquer modo, subvencionada a
viagcuil de Vereador. salvo 110) deselnl)enho de missão tempo-

GO

1
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Itria, iii (fl ia (CI' t'Cl)r('S('n ta tiV() 01] cultural, precedida de
leSiflação e prévia licença da Câmara.

Ari 51 Pol. deliberação da ilialoria (k' seus mcm-
laos, a (altiara poderá convocar o Secretário (lo Município
para, pessoal ii teu te, prestar i n forniaeães acerca de assuntos
I)I'eViailWi'ile estabelecidos

Parágrafo único A falta de comparecimento do
Secretá rio do Mllflici})io, sem justificativa razoável, será
considerada desacato à Cá tua ia, C, Se o Secretário for Ve-
reador licenciado, o não-Comparecimento luis ('O1i(IiÇÕCS men-
cionadas ca ractcniza L'i'I procedimento incompatível com a
dignidade da Càinara, para instauração (lo respectivo pro-
cesso, ria forma (Ia lei federal

Art.  52 O Secretário (lo Município,lei lO, a se ii pedido,
poderá com J)í)('('l' pt ia lute O plenário 011 q tia lq tier Comissão
da Câmara, para expor assunto e discutir I)rO.jet() de lei ou
(l( reSOlLK'i'í() l'eIiti'iOflil(l() ('0111 (1 SCI] Si rvico administrativo.

SEÇÃO IV

1)as Atribuições (1(1 (('!ïUU'a 1!llfli('i/)aI

Art. 53 - (;olull)ete a CIàInara Municipal, com a
sanção do Prefeito, legislar sobre tO(limS as matérias do inte-
resse (lo Município,ic iO. especiaIiuciite

1 tributos, a rreeiu(facaI) 1' distribuição de I'Cul(las
II	orçtltu('lItos anual e plurianual de investimentos;
III	abertura de créditos a(liciomlllis o' operações (te-

Crédito;
1V	dlVP(lU púl)IiCiL
V	criação de cargos e fixação dos respectivos ven-

ciIn(I'fltOS
organização (los serviços públicos locais;

VII	Código 'Fril)Lmtíurio ilo Municipio
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\ , J II	Códi-o de Obras OU (IS l':dilit'lçõCs
1 \	l'stalitto (lOS Set'Vi(lOrCs MlI1IiciI)flis

iSiçà() (11W roSa e II 1w IIOÇII O (Ic 1ITIOV('1S

x  Plano Mim ci pai de Desenvolvimento Integrado;
Ml1	coIlc('Ssa() de sti'viços públicos;
XIII	lioriuias (t1'l)aIl ist icas, e eSI)CC i alfllCIitC as rela-

tivas a ZOIIe1I11c11tO e loteanientos.

Ail 5-1 (oiIli)ete i )I 'i\ ti\iiIllcilteà (immuara i\-Luni-
(1 !)al exercer as seguintes atribuições, entre outras, expe-
lUI(Ia II i'eSl)eliV;l Iesoltiçio, quando for o caso)

1	elegem' sua 1\-lcsa
II	o a 1)1 uia 1' O ICI luleilto) Interno;
Iii organizar OS SVIÇOS a(lministi'atiVoS internos e

prove l , 0)5 ci egos respectivos;VOS;

1 \'	propor a criaçao ou a cxtiluçi'l() dos cargos dos
SOiVIÇOS 1(1111111 isti'ati VOS iiuteriuos e ii íiXilÇi() dos respectivos
V4 UC i une ii los;

V lixa e, 110) I)l'ilImeil() período de reuniões da última
iegisiattim'a, Imis Vigora!' na segitinto', O) StIl)Sí(IU) e a ajuda
(lo' custo do Prefeito e (lOS V(rO'Ii(iO1'eS, destes til tiii1os quando
O llmaiI(iat() 11)1' i'cllIllllei'a(lo, observados (IS limites e os cri-
lo'i'iüs da Lei ( ol11J)lemneatar I'eolo'i'il

\' 1	conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e
0)S Vereadores:

VII	a ti torizii t' (> Prefeitoto) a ausentar-se do MUflicÍj)iO,
j)oI' imii is de VIII te (lias, por IleceSsi(lade do SCIVIÇO

VIII	algar as contas do Prefeito;
IX (iectc'ta 1' Ii 1)eI'Iil (lO) I1)aIl(lat() (10 Prefeito C dos

Vereadores, lios casos indicados(los na ( OI1Sti tu! ç,-Io, nesta lei
e ima loisliiçao) lodeiiul aplicúv(l

X utitorizzir II 1'('z1liZilçi' O de ( ' lul l)l'éstiIïIO, operação
011 acoI'd() externo, (10' (itiIli(IIieI' ivatui'eza, de interesse (10
\Itmnicí pio;



si	tomar as eoiltis do Prefeito, através de ( lomis-
sau Especial, (luzindo Ima() apresentadastatias em tempo hábil;

XII aprovar tunveIm lo, acordo ou qualquer outro ins-
triiinento CClel)Fa(IO I)ci() Município com a t i tmiío, o Estado,
outra pessoajurídica de direito púl)IicO interno, 011 entidades
assistenciais e culturais;

XIII	estai eI eeer	m tuiar tem pura ri a ii icli te o local
(I( suas reuniões;

XIV - convocam' o Prefeito e o Secretário tio Muni-
iI)i() I1'	prestar (Sela I'cci imientos, aprazando  tua e hora

para  o compa recilmicil lo;

XV -	deliberar sultie o atii inentu e a SLISJ)(IiS() <k-'
suas reuniões;

XVI ('liam' ( uiiiissíiti Legislativa de Inquérito sobre
Fato (letcrlrlina(I() e prazo certo, inedian te reqmuriincnto de
tini terço (le seus membros;

XVII - concedei' título (le ci(Ia(Iilu i,ulioral'i() OU COU-

te ri e homenagetim a p(-ssoas que reconhecidamente tenham
J)reSla(id) releva 111(5 serviços ao Município ou nele se destacado
IH'Ia atuaçio vxvnipbr na vida i)úhl ici e part iruilar, me-
diante proposta aprovada pelo voto (II' dois terços tios mem-
bros da Câmara;

XVIII	solicitar a intervença() do istndu no Muni-
cipio.

Art. 55	( ) Presidente <ia (ni ara exercerá, entre
outras, as SeLuint(s :i t rii)u ições

1	represeimlai :1 (ilimitl'a ciii . j uizo ou [ora dele;
11 -	iIiteli)re(aI' e lazer (uilimpri r o ReLilnetito Interno
III	p10111 tilga e as resoluções da ( mua ra
1V designar a ( )rdeln do Dia das reuniões e retirar

ivatcria (Ia pauta para CLIIIl J)I'imento tle despacho, correção
Itt urro ()1l Olfl issoes;
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Nç	i ni pugnar as proposições que lhe pareçam con-
rt rias t Const i titi çáo, a esta lei e ao Regimento, ressalvado

aimtot	rectlrs() lara o Plenário:
\l	(I((i(Iir as (ItieSloeS de ordem,
V11	(l:i l)USS(' aos \ iadoi'ts e convocar o suplente;
VIII	comunicar ao Tribunalmm ai flegiona 1 Eleitoral a

a (le vaga de Vereador, (1uaI(lo não laja suplente
e la ita I'em quinze  1 ISCS 011 lucHOs parai o término do man-
dato;

IX l}t0j)OI :l() PIellaI'i() a il1(Iicação (le Vereador para
(I(Scnm petilia e ii issit() teu uporá ri a de caráter representativo
((II cultural;

X - promover a publicação ou (livulgaçio de matéria
(li' interesse da Câmara;

XI	ordena t- as despesas de administração da Câ-
I11Ffl

Xli - requisitar recursos financeiros para as despesas
da Câmara;

XIII nomear, exonerar, aposentar, promover e comi-
ceder licença aos servidores da Câmara, na forma da lei,
ouvida a Mesa;

XIV	nman ter a ol( le tu 11(1 recinto (Ia Câmara, podendo
solicitar o a tix í lio da Policia Militar, (limando neceSSário

SEÇÃO V

Do Processo Legislativo

Ai-t. 56	O processo legislativo compreende a elabo-
raçiio (I(

1	leis ordinárias
II	resoluções

Art. .57 ---	iniciativa das leis cabe ao Prefeito, ao
Vereador e a qualquer das Comissões da Cânla nt
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58 I iI;i t()nIJ)et(IIa x1tisiva do Pr(-feito
ini(iativI (It5 I&is jijt

1	(ISI)Oflh1Il SOl!t	 l	IlI(Il'I
t&i ria;

II	ricn	nn(gos.	ns	1 iiiiçs J)úhliCaS:
III	:ltll)Hfl1Ifl \fl('iI('r1lOS ou zi IhsI)esa l)Ll1iCa
1	1 !it(ll1 d•	li(u:t(;io. l)e1'fl1LIt	<)ti (1fl )rsti1'L1() de

iIlOV(iS do \íII1iCí1)i()

59	os J)l()Ct)S (li lei (lO Prefeito SCraO UI)F(-
(Rt(loS (l(flhI(( (I( (JLIaI(IlIa dias. :i coiiliir do seu ro'r l)iIfleIIlo
I1J (.(u11a1i, Se SUliCit(! (5t( t1uuu1itCio.

1. .\	)1iO1 laçi( dol ) ILZ (( estipuladoflesle artigO
iIcra ser uuanil'estadii (1(1)0(15 da loineSsa do projeto de lei

(l)	(l la '.(lte e fase olo Sou	an(t1lIlH'flf((
2. Se a (mura flzw (Iviiberar (1(1)110) do PIIZ(J

(lo	 (lias.	((I)Si(lel:11-Sea	f)t'OVt(l() ()	)1Of('lO	((Ii-
il):o1Io duo iuiici:itia do Prefeito.

.	() PIl> (lo' Ii	Imlitaçul()	S I )((iutl I)a I i L OS
fetos ilo	lii it'stiifaiulo's (fiO iniciativa (lO) Pl'el('it() Ilu) Corre
110) j)('1iO(I4( um	jll(	0 (aimiiiio	sti'i' CIII I'CC(SSO.

	

1.	() dispoNto imesle artigo) iIuu( 50	iplicuora Zlos
l)I1tt(S de (o((liii(aÇl((

Art. 1()	"1i( o srao ou III ii lo lis i'l114'1)(luIS (filo' 1(1111(11-
1(111 a 4tCSf)('Sui f)rt\'ist:l

1	mios projetosotos ole com pe tcnci o exclusiva olo Prefeito;

II	1)05 l)l'Oj('tOs siiliio° ()g II1ZiIÇ (0 OJOS serviços ad-ministrativos 
(la (1â111a1.a

Art . 61	A iumteriui constante (lo' projeto de lei re-
jt'itU(l(( soiiiotiIt 1)(101' coiistiliiii' Ol)f(I() (le lI(OV(( projeto. no
11051110 f)eríO(I() lo'isluilivo anual.	llle(IiOlut(	l)I'Ul)OSta	da

rio u,lsulu la (los mnciïmhros do ( tmnaluo
62	(uuurltiiula ii votaçau, () Presidente da (ja-

litro	o ia o remessa do l)i'Ujel(( ole lei aplo\';i(lu ao Pr('lrilo)
(pie,	 (0 SiI)CiOiii I
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1. Se () PI'('fti (o j ulga 1 o projeto de lei, no tO(l()
OU ('III lt(, ineoiisl 1 ILIC!()fla 1 (0.1 contrário ao interesse pú-
blico local, veta-lo-a, total oi.i parcialmente, dentro de quinze
dias úteis, contados daquele Cm qlIt o receber, e comunicará,
(leu t ('(1 410 l)11Z() (l(' q (10 reiita (' oito horas, ao Presidente (la
(ïimnaa'a os motivos do veto.

2. Se a Câmara não estivei reunida, o Pre-
feito fora a coinunicaçao ao Presidente, POF ofício, no mesmo
prazo. e (!ivLil0 a-á o veto, de acordo com os recursos locais.

3 • v	Decorridos OS ((ti iiiZc (lias úteis, o silêncio (lo)
Preícih> iIll1)Oi'tIrá sanção

1; Coaiitamiicado o veto ao Presidente, este convo-
(ara a ( à niara para dele conhecer, (-onsicicran(lo-se rejeitado
(1 veto se o I rol ('tu, liii Votação se('iCta, obtiver o voto de
dois l('I'çL)S <tos Vereadores presentes

Nos caSos dos pará grafos 3: e 1',: se a lei
não for )romuIga(la pelo Prefeito dentro de quarenta e oito
horas, o Presidcii lo' (Ia Câmara, (III igual prazo, a promul-
gará. or(lenafl(l() a )1Ihlic0.ÇaO

6.. -- (Áolsiderar-se-ú IliaIIli(l() O Veto que não foi'
a l)recia(1o) Pela Càt11a1 . a (leiitr() dos noventa (lias seguintes à
sua ('O)iH Li fl icaçao

Art.  63	As deliberações (Ia (âniai'a Ol)SC1'VarãO a
S('jLl iii te iii a iori a (111,1lificada, de acordo com a imiatéria

1	votação de (bis terços (li- seus m(-nhl)ros para os
projetos (lLi(' tivero-imi j)Oi' Objeto

o ) conceder isenção fiscal;
lo) coflc((ler slil)VCflçÕes O O' Iitida(Ies e serviços (Id

iii 10' resse pt'il)lic()
(') decretar a perda (lo' ana ai(lato de Vereador, 1)01'

l)I'o)cP(l 1 iiiento atentatório das instituições;
1) (lo-creta i' a perda de mandato (lo Prefeito ou do

Vice-Prefeito;



Q l)eIdOal' (IiVi(la a ti \'a, flOS casos de caiarni(Ia(lc, de
ilnprova(I:i pobreza (1(1 ('Oflti'il)tiiilte (' (l(' instituições- legal-

I11(fltt r(oIIheci(las ()Li1() de (itili(la(l( pL'Il)liCa

F)	ii ji'Ovai' eflhl)reStiIIIOS, () lfl i 'uÇ ôcS dc crédito
a cor los ex ternos, de JLIa I(Iu( r na t ureza, dependentes de a uto-
I'iziiça() do Sena do Federal

g) t'ectisai' o l)al'ecer prvio do Tribunal <1(' ( oiitas
do I';sta(lo. SO1)Ie as contas do Prefeito

h) modificar ii (l('IU)i)1 i naç() III' logradouros públicos
&om mais (te dez anos;

1)	CO11CC(lCr li tLtl() ( tu ei ( la(lao honorário

eussar o flui I1(lat( do Prefeito e do Vereador, por
inativo de infrações politico-tdniinistrativas:

1) designação de outro local para a reunião (Ia Cá-
iltara

II	A \OtaÇõO (la maioria absoluta dos n)eilll)ros da
( Inala será sempre exigida para

i) ('OilvOcaçiiO (tu Pi'cl('i 1(1 (- do Secretário do MLIII i-
jwI

ló ('l('iCãO dos In('inl)i()S (Ia \Iesa, em primeiro escru-
i1i.rn

(-) perda do InaIl(lato de Vereador nos casos do art
32. i ileisos 1 e III

(1 )	fixação do SlIl)Si(li() do Prefeito

(')	renovação, no IflCSilI() l)('rí0(l() legislativo anual,
e l oroi l eto) (te lei nao saiicionndo

Au 64 -- As resoluções legislativas SC1'O CXJ)C(IidaS
pela Mesa da Cámam pam dispor sobre matéria de sua com-
l)etucia privativa.
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CAPITULO 111

	

I)o 11('(i1t 1 )0	IIlfll(i/)(I1

SEÇÃO 1

	

!)o Pr('f('ilO e (1(1	I(('-Pref('Il()

Ari. - Aelegibil id ade  (lo Prefeito e do Vice-Pre-
feito Ol)C(le(C1a aos requisitos lixados tias Constituições Fe-
deral e do FIstadoEstado e lia Lei Complementar  Fe(lei'al

Ari G;	O) Prefeito l)flStii I i'I compromisso e tOfli1riL
imse pernit te a ( a itiara • 1 a S('5S1() subseqüente a (la i iista-
lIÇU() (t('SLa, lia i<'ttii:ii) l)1(lullIt( ')i'ia. 011 nOS dez (lias 50-
gIlili (es.

1	Se a ( :iiia ra iao estiver instalada 011 SC deixar,
P°' (1101ti0'1' iiiutvo, de nuti ir-Se paraCk' l)055e, o Prefeito
(1 li ( )S51 1'-S('-iL. decorvido	1 razo de (hz dias, e dentro
dos oito (lias (110 Se seguirem, perante o Juiz de Direito da
Comarea ou, em sua latia, o da Comarca mais próxima ou
(la ( otua r&a SItI)sti toLa

\a ato da posse, o Prefeito proferirá O j LI-
1in('nt() do art. 17 (lesta Li O o)ii1()lelnentar

.	() t'iposstt-s(', faia o P 1(10' 1(4) a (l('elal'aça()
(14.' SCIIS bens

1.	( ) \ i(('-1i'('i('i lo tomara posse 110 prazo e na
h)ltiI;I l)r(' Se t ' i ta neste artigo

..	Se. 11(4 prazo (Ir trinta dias, o Prefeito OL1 O)
ir feito, salvo Inotivo de força maior reconhecido pelo

.111 iz de Direito 011 pela própria ( 'inflara, não tiver assumido
4) tespocti V() Ca rtO. este S(' la declarado ViLo) pela Câmara.

Ari U7	Substitui r 't o Prefeito, tio CaSO <li' iiiipe(li-
mm tu, o SEICe ('r-1l1c-a	o (ir vaga, o Vice-Prefeito com	ele
'egisi fli(i() (' ('1(1 tu.

1 a rtgra lo únicoico	( ) vice-Prefeito, a Io'n) (Ii' outras
llll)itiÇ('(('S (1 114 ' limo' ['orem (Ot)h't'i(i(lS ('Iii lei municipal,	iii-
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xiliarp	I'(1( ito). S('111J)I'r tjtli	I'' ch' convocado para ta-
refas especiais

rI	GIS	liii 4'as() 414 il11p'lifl(I)1u 11(4 Prefeito e (1(4
rrf't ilu. uti dc v:icaiuia dos r'spcctivus cargos, serão

'I''.':ii4)ei1{( cl iiii	los au (N(I'cRIu (Ia Prclejtiii'a o Presi-
41411 14. 4) \ ' i ('(' - 1 > I'('5i( 1411 te e o Secreta rio da ( ïmara

ri (t \:iiido OS caruS de Pret(ito 4' Vjcelre-
leito, lar-se- 'i nova (IcIÇio, SeSSenta dias depois de aberta a
alt ilHa vaa. (1U LlIlicilfldO-Sc a u(orrtilcja ao Tribunal R('-

i();1:4I 1leilui'aI, I 1U 1I lixar a (liiIfl (II) pleito, salvo (Luanda
1 alia (('li) (I .,iiiize metias para o téi'IIlil)o do mai-
Ii 14).

1:41';'lii4j() 11111(0	Os ('l('it()s c u1)lI)I('lal'io OS 1)clío(Ius
Sc'!js atitecessores.

A rt . 70 O Prefeito C o Vice-Prefeito, este quando
no exercicio (li) cargo (II' Prefeito, não poderão ausentar-st
(14) Município, J)O1' mais dl! vinte (lias consecutivos, sem prévia
licença (Ia Câmara

Ai-I. 71 - O Prefeito da Capital 10 Estado e O do
MLllii(Ípi(, cuIISi(Ierado (stâIIci:I ll j (Iroill j iicral serão ill)iiiea(11)s
pelo Governador do Estadm com prévia aprovação (Ia
A ssembléia Legislativa

Art. 72 -- Se cão, tainhéni, zioineudus pelo Governador
do Estado, com prévia aprovação do Presidente da República.
os Prefeitos dos Municipios declarados de interesse da
segurança nacional.

	

73	N.-tohaverá Vicr-Prel'('il() lia Mtiiiicipio (li)
ilpi tal e nos 11111flie j 1)ioS coIlsi dera dos eslfincias hidro-

nu nera is 0(1 lias declarados(los (14' i iitt' I'l!SS(' (Ia si LLI ('lI ilça
nacional.

Art. 74 - () Prefeito da Capital (II) Estada 4 1) 414'
MLlllit'íj)i() considerado estância lii'lroiniiiei'al, luis faltas e
iillp((Iimentos flãO superiores a sete (lias. terão substil Lutos
( l ( s iLtI u a(toS, interina 1111'!] I'. por alo (II) Governador (II) Estado.
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lii'ágra lo único	Se o iliiJ)( , ( lilneIil() loi' (te (tuI'aÇu)
Sill)el'ior, O Governador (lu Estudo oiioiininliai'	'i l)r(''
aprovação da	SSt'm1)1"ia Legislativa u nonici	1' ra
substituir o Prefeito UOlflea(lO

Art. 75	() J)rovifliCflt() (l) eu i4() de Prefeito de
). UliiciJ) O) declarado (lo.	interesso	(la seguraiiç:t iludo )IIii 1
ol )((l(d( IiI ao) (1 iSJ)OSl () tia lei federal.

1 ; rágrii lO) LIilJC()	Na latia e 11<) i J1lJ)( , ( li iii( , iito luto)
superiores a trinta dias, o Prefeito de \Í tIliicÍ1)io de interesse
(la Segurança II id ofla 1 te ra substitutotil tu (lesigilado pelo Gover-
nador Oh) ESta(lO.

Ari	76	( ) Stll)Si(li() ((O Prefeito, (lt1(	fluo) I)O(b(l''t
ser injector ao fliaioi' l)allO de vencimento l4° a luncio-
nãrio (lo Muii	II).) lbo)ItH'Iit() (l(	sua fixação, sfr'i
estabelecido III) priIll(ir()	I) f.t'i OJOl () (10	reunião	(Ia	úttiinii
legislatura, 1)i1 iI vigorar tia seguinte

1. - i (ãinara l)0(lct'l estabelecer o valor do
subsidio (IUC vigorara tios dois primeiros anos o. o) valor
correspon (tent( , aos (10)15 ti lii illO.S flUOS (lo mandato e di
legiSlattl[a

2. - - A VCrl)11 de rc)reSefltaça() do Prefeito tuto
excederá (te olois tinos du valor do subsidio, ilU forma deste
artigo.

.\ \erha te r()l'oseutaça( o (li) Vice-Prefeito,
(luan(l() as tareias a(lIni iiiSt1ttiVilS locais justificarem sua
adoçau, iiao excedcri ((e (bis terços da fixada pala o
Prefeito.

 4. As regras (leste artigo aplicam-se aos Prefeitos
olit ( ii p1 tal (lo) Estado, (1<) Mii iii Ci piø COIlSideriI(lo) estancia
lii olroiti i iural o' do interesse da segurança nacional.

Art. 77	conipete t() Prefeito, entre oiit I'ilS atri-

buições:

1	exci'oci' a direção superior (la a(lmifliStraÇtt()
liiilliicil)al



11	representar o Munjcj iio
III	iniciar o jJiesso IeisIat ivo, na forma (la

MI]Stituiçálo e desta lei;
IV	sancionar. promulgar e fazer publicar as leis.

cx1)v(lir decretos e tegulanun Los pala a sua fiel execução
V	vetar projetos (Ir ICI

VI	expedir decretos, portarias e outros atos admi-
nistrativos;

VII dispor sobre .i estrlll utração, atribuições e fuo-
cio!ialnellt() (lOS órgãos (Ia administração muni(.ipal, nos
termos da lei;

VIII prover OS cargos públicos liluflicipais e ex-
pedir os demais a l)s rei creu les u sittiaçao funcional dos
.,ervidores;

IX -	Illahlt(1 rvlaço(s (OlU a t . nia(}, O EStii(l() e outros
Municípios;

X	envia t ti Laniiiia 05 projetos 4k lei do orça-
incuto anual e (lo) orçamento plurianual (1v investimentos;

XI - prestar anualmente a ( ïuinai •a, até o dia quinze
de março, as contas da administração relativas ao exercido
anterior, remetendo cópia autenticada das mesmas ao Tri-
bunal de Contas do Estado:

XII remeter nuelisageni a ( inia ra, no início do
1j nieirO J)(ríodo da sess,-io legislativa a nual, expondo a

situação (lo Município t- solicitaIi(lo as I)rOVhkilcias (Jt1C
1 tuIuitr necessárias;

XIII	celebrar coiivnio, ml referendum da Câmara;
XIV	convocar, extraordmarianicnte, a (ïumara
XV elaborar o pia no de aplicação e prestar contas

dos recursos recebidos do l'uuiiolo de Participação dos Muni-
cípios, nos t(IInOs da lei h'deral e das rvsoluiçães do Trihuuuiiil
de Contas (Ia União;

XVI decretar desapropriações e instituiu' as ser-
vidões administrativas, observadas a Const i lUiÇa() Federal e
as leis;



- 45 -

XVII -- permitir ou autorizar a execução de serviços
públicos;

XVIII - permitir ou autorizar o USO de bens muni-
cipais;

XIX - publicar, por editais e Pela imprensa local,
ou (la região, as leis, resoluções, impostos e lançamentos
para cada exercício e, mensalmente, o balanço <Ia receita

da despesa;
XX - manter 1 zelar o patrimônio do Município:
XXI	I)r(stt	( anui '''	quando  solleita(l:ls por

Vereador, informações sobre atos (In iL(lflUfliStraÇaO
XXII - expedir certidões sobre qualquer assunto pro-

cessado 011 arquivado na Prefeitura, sempre que requeridas
para defesa de direitos e esclarecimento de situações, na
forma da lei

XXIII - comparecer perante a Câmara ou qualquer
de suas Comissões, para solicitar provi(lncia e. ohrigatoria-
mente, quando for convocado l)ai'a l) re S tii l ' infoi'inações
sobre assunto previamente determinado,

XXIV	planejar ii adini nist ração das áreas urbanas
e rurais;

XXV - - elaborar o Plano Municipal de E)escuvolvi-
iiiento Integrado;

XXVI	colo(-al. a (lis1)OSi('fl() (In (Auiiuia, tU) il1Í('iO

de Cada trimestre 011 de ea(ln pel . íOdo, as cotas disponíveis,
estabelecidas niu j)roraniç	li Ilancei ia do ('X(l'('ÍCi()

)(VII (lCt(t'IiiiIia) a abei'ttiia (II' SiIi(liCaflcil e a
illslalIraça() de processos a(lI))ifliStI'lti\0S l(' (;lIaIquier naUi-
reza;

XXVIII aprovai' projeto de obras, construções ou
edificações. tia forma do Código de Obras do Município e
1 ' islação iii iIfli( paI pertinente;

XXIX - solicitar 1) auxilio (Ia Polícia Militar (lo Estado
para assegurar o cumprimento de seus atos, quando a ordem
pública assim impuser;
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XXX - J)raticar IO(IOS Os atos de iIlt(I'CSSe tio Mtiiii-
Cij)iO, qtIan(Io I)iO reSeIVa(IOS, (Xjd Í(i Ia ')Li imj)ii tifa munir.

a outro órgao oti Poder;
Parágrafo único () Prefeito ) I)O(IcrI Ou Iurar ou

deir.ar a outras autorj(iad(s a(InhiIustra(ivas locais as atri-
buições Inenciona(las dos itrns VII. XVII. XVIII, XXII. XXIV e
XXVII. nI)Srrva(ios (IS iiiiiit( .s tr:iç;itlus (Iii	atI:t	ato de
outorga 011 tir (lri(t:Icii0 atiniiiiistratrva

SE('ÃO Ii

Dos Auxiliares I)frr los tio Prefeito

78 -	Suo	lixiliarus •Iirt'tos (II) Prrftilo
1	o i\lninistiitior \ItIniri):tI
II	os Srcrelarus TlInieipais:
III	OS Siihprel'eitos
J\r	o Administrador Iriioiia 1

Ai-É. 79	Lei nhIIlíicii)al rStIi)Cl t'e(r:t a eolni)tt(n(ia
tios auxiliares turnos tio i'ICkili), tltliiiintio-IIiisasatri-
buicões, OS ifllpv(iiIllnflt(I5 ( l'nS1)uI15;Ihiiid:UinS,

§ 1.'	Somente será (ri;t(i:( :; III'( Iai'i:i NItIIIIril):II 1105
ILIuiCíJ)iOS C()flI l) O I)iIlaCu u superior LI ('iIl(IiI('IIla n -iiI lIaI)i-

tantes e cuja oiiuiiz:icín :ItimiIlisII'aliva iiiSiiiqia	a liii-
)lantaçio do cargo

§ 2f	Os :itixiliiirns (iiI(t(IS tIII Prtí(it() serão SPIII)r(
Ilt)1I1C8(IOS (111 (Oflhiss:' O.	i)I'(5c111a1I(l( I iociaraçut de hoiis I)I
(t(IIiI() oit J)o)S .o r do nfil.st;imento tio cargo.

(;AIt'l't:1Á) IV

l)a Administração f.00I

SEÇÃO 1

])(i -1 (liflifliS! í'(IÇ(i() I)i.'1 Fil(t1

.rt . () Compete :uo (oiisnilio Distrital da (oIutI-
IIid:Ide. ('UflStitIIí(i() iia f(UIlUt (I:IS dis1)uSircS 1:1 (InistittIiõoI
do lslado
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1 <iriiitilar sugestões para a proposta ()rçaiiICiltLlFiit
ii ii tia! e a do orçamento 1)1 tt ria titia 1 <Ir ia v<stiiiiriitos do
Município, na parte referente ai Distrito,  e encaminhá-lasniiá-las
ao Prefeito;

II	fiscalizar os serviços e i'e pa rtições municipais
ia área do Distrito;

III ilar parecer S(>l)I'r reclamações, re)resentaçõeS
e recursos dos iiioriidoi'es do Distrito, ('iicitiiiIlli:iii<lo-OS à
autoridadv rOiiII)('tefite do Município,

IV prestar informações que forem sol icita(hlS pelo
1 p refeito ou pela Câmara;

V	representar ao Prefeito ou à ( àniara sobre
qualquer assunto de interesse do Distrito;

VI	elaborar seu 11(iIi1(Iito Interno, observadas as
disposições <lesta Seção.

Art. 81 () Prefeito pode ser auxiliado  por Sub-
prefeitos distritais, com atribuições, iinpe<limentos e respon-
sabilidades (lei 1 fl idas em lei 1111111 lei pai, <)l)Serva(las as normas
desta Seção.

§ 1. A competência dos Subprefeitos e limitada
au Distrito  rorresl)on<ldnte e is suas funções sii<) exclusiva-
incute administrativas.

2.	Os Subprefcitos terão os iiitsiuos impedi-
nientos (105 Vereadores, etiqtia ii lo I)vi-niancevrem fl() cargo

SEÇÃO Ii

I)o A (1JflifliSI!'uIoI .lítiniei pai

Art. 82	Nos Municípios de mais de cinquenta mil
habitantes. o Prefeito, atIt<)riza<l() por lei iii ti tiici l)it L l)<)(1C1

('legar a <'(>( l<)J eliaçã() e a I p< rvisã() geral dos serviços
locais a <iigeiiliei ros ou técnicos de a<lmiiiist eaçii() l)L'Ll)lica,
de notória roiiipelêu<ia, <s(ollli(los me(liaiite aprovação
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j)I(SU (ll (;Ia1'l	lII1i(iJ)fl1 e adilliti(los Pr (-iiiratu	uli
tflea(tuS para cargo du 1)(ViI11(I1tu (01 comissão.

Art. 8$	A lei que criar o c;irgo 4h Administrador
u Uici Pai hxai'-lhc-ã a 1'(III ii 11(raçi() e as a tribitições

1 .	() AIminisir;idor \IlIliriJaI, como (IcIega(i()
4.1(1 Executivo, (Xerc(	ILtflÇO(S III i'aiiwiile a(ilrlilliSIl';ItiVHs.

2.	-- ()	diniiiisIi:uIui	\ltiuieiptil iarú de ( -1, 1 r, 1 Ç,-,
J)Lli)lic;l de 1)('l1S 110 ato	ila	e 11(1 tell11in() do exer('i('i()
(1(4 cargo.

SEÇÃo lii

J)() Administrador I?eqional

JIi. 8 i r\1 \l1IIIi('i1)hl da (:tl)ila1 (1() ista(Io, 1105 (ir
j))Illaça() SLll)('IiOl' fl c('111 iii i1;11)iitlllieS ou l()S (Ir lorali-
ZÇ() (ir rXJ)I'CSSiVa i 'IIra 111(1(151 iiiil. Jm(ier'l Ser criada a

Administração Regional

Art . 85 -- A arru. is atribuições, OS (ll'OS 4. (IS 1'-
cursos financeiros da 7.01111 local (14. I(iflflfliSt l'aCi() regiotia 1
sl'ra() (Ittifli(k)S riu lei lflLIIiiipal, (14. iniciativa exclusiva (1(4
Prefeito

Ari 	 ( 8b(I'a tio Prefeito IlOiliCtil' ( ( XOfl(l'iI r,
livremente, (1 AdministradorIliStl'a(iOr Rrionai, e regulamentar (1

(Xel'ÍcIO (ir Suas tlirihuiçõ(s. ii:i forma da leI

§ 1.	O A(lministlakr Regional Iua11tell o P rei) li))
i)(Il1lI1fl('It('1fle1)t( informado de seus atos e Ir sa
:1) Iiiiiii istrativa

- O Prefeito I)od('ra. J tia mio for o caso, anular.

1) 1 )1' ilegalidade. 0(1 revogar, por motivo de conveni)ncia mi
de oportunidade da a(lIilil)istl'IIçao, qiialqtui' ato (10 Adininis-
1 rador Regional.
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CAPÍTULO V

/)as Modificaçóes do 3!(11U/UIo)

SEÇÃO 1

I)a Suspensão

Art. 7	Suspende-se O (XtL'(Í(1() dos mandatos. do
1 rcl'i tu	do V iec-Prefeito

1 -	por Ii1uliV() de (()Ii(l('!la(:a() criminal, (inlUaIlll
d u raremtarcui os SrUS ricitos

I	l)a s (I S l)(I1S() dos (lit(itOS 1)OIÍtiCOS
III	pr:t	1 rlr taçu() j 1l(licia 1 (Ir J)1'iSãO pr(VefltiVa
1 \	pela J)risõ() rui flagrante delito,
\	pela imposição de l) t ' iSa() I(lIlliniStIati\a.

SEÇÃO li

Da Perda

Art.	 Ocorrerá a pila do mandato do Prefeito
por motivo de (((10 I(Imçi() (Ir tini tiv: i ( ' til CI'ifllC (1( r('spOIi-
sal)ili(Iade, SLIj ei t(	U()	ItIgafli('ti 1(1 (l) Podei J wlichi rio, na
1 urina da lei federal

SEÇÃO 111

!)a Cassação

Art. 89	Dar-se-á a ( SSaCiI() do Iii:Iti(lato (1(1 Prefeito,ito.
([Lian(l() leí.aIii1(ti l e ra racteriza (Iii :1 prt tira de qualquer
infração l)lítI('-(1Ii1111iSt1'ati\1, ('Iii decorrência (Ir j lilga-
1(1(111(1 (la (ãiiitt'u, (Ir acOl(l() ('((III as lIui'iiias I)rO(('SSIiaiS ('5-
1ln'l(ilas tia l(i te(IeI'al
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SEÇÃO IV

Da Extinção

Art. 90 -- - Extii.tie-se O mandato (k) Prefeito, e assim
deve ser (leclara(Io, nos rasos (le

1	renúncia escrita:
11	falecimento;
111	perda dos direitos 1)01 i ti &'os:
IV -	eOn(1eflaç() l)0 ' crime ('leitora!
V	('()fldCnaÇa() J)Oi' ('I'ifll(' de I'('S1)OilSUl)ili(hl( Ir

VI --não tomar J>OSSC, ff1 I()l'il)fl lesta Lei (omp1c-
me n lar;

\TIl	iIlCi(lii' nos iiiip('liiucntus I ) a I'a O exrl'ricio (10
cargo:

VIII	-- iiao Se (l('SI flt'Onlpa ti 1)1 Ii za 1'

Parílgral'() úiii('() A extiIlça() do iniiiidato S('11I)1'('

ifl(lP1Wi(IC1' 'I da (Ctiiti I'a e se tornará ('ICI iva, para os CaSOS

de vo'ritir:oçao local, (l('S(I(' a (I('(1a1'aÇU() (1(0 tato ou :lto rxtiii-
tJV() l)(10 Presidente da ( 1;'LIflal'iI. (ftI	Oi'(t4IIaI'i (0 seu l'(LiStI'()
('ni ata

'lti'tJLO IV

Da Administração do Município

Art. 91 --- () Executivo Municipal exerce as atribui-
ções de sua COmpet011 ('ia constitucioiia 1, l('gal e regulamentar,
com a ti xii i() dos órÍti-ms que ('OlU i) OVIU a A dm1 n isti'aço
Municipal

CAPITULO 1

Da Organização A dminist ratina

Art. 92	A Administraçiio	 é	aostitui(la
(lOS órgaos integrados [1:1 ('SI rutura adi)liil ist ra tiva oito 1 reIci-
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1 uva e de entidades (10(0(105 (lc personalidade jurídica pró-
pria.

1 Os igis da Adininistraç5o direta, que com-
pócili estrutura adm iii isl i'a li va Ia Prefui (LI eu, se organizam
e Se ( »OO( lenam. atendendo  os I rincíp iOS técnicos flCOiflCfl-
(1 U veis ao l)Om desempenholio (li SIlOS ai rihiiiçõcs

2.	As entidades dOIil(IuLS (II.' J)ei'SOliuili(luI(Ic j Liri-
(Ilca	pi'(')j)i'iui, ( 11k' COiflpO('iIi a A(li1lilliStl'a('5() i Ii(IIi'('ta	(10
Município, SC classificam em

1 Autarquia o Serviço autônomo, criul(lo por lei,
('()fll j)ei'SOflali(la(le j ti ríd icui, 0II i'iInÔnio e I'('ceitul próprios,
J)I1'l (X((l1ta1' atividades tíJ)i(aS (Ia a(lnhinistraçut() 1)IIl)liCO.

que  requeirani, pill'ul seu 111c111( 01 . ftincionanicii lo, gestuio a(lnhi-
IliSlI'iItiVul e fiflulIiCeii'a descentralizadas:

2 Empresa PI'Il)lie:I a ('Iiti(la(le dotada (IC pCrSO-
I(uIli(l:l(le jurídica de direito privado, com patrimônio e
rui j)i tuil do Município, criada por lei, para cx p1oraçio de
atividades econômicas que o Governo seja levado a exercer,
por força de contini.êiicia ou conveniência administrativa.
J)O(I(11(lO revestir-se flu (f1I 1(111ev das formas admitidas  cm
direito;

3 Sociedade de Economia 1'iisla a cllti(IU(Ie
(lotuOlul de P(1'SOfliI l idade julIdica (te (li r( , ito priva(lo, criada
por lei, para exploruçiio de ultivi(lades econômicas, Sol) a
turma ('e SOcic( luI( te a I1('OI i ina. cujas ações (OIII (li reito 11
Voto pertencain. em 511:1 ifl:ti0Iiil. ui() Município ou a enhi(la(le
(Ia Administração ill(Iil'etil

Art. 93 A insti t LiI çíio dc F'Ufl(IaÇaO, fl() MtifliCÍj)iO,
se condiciona i satisfaçõo. etimnulativamente, dos seguintes
requisitos e condições

dotação específic,1te patrimônio, gel'i( lo 1)('10s
((l.ios de (Iireçã() (la FIlIl( luI çu.to, segundo as ohj elos esta l)ele-
(1(105 liii respectiva lei do' criação

II participa( 'U) (II' eec (liSos privados mio 1)ult riiii()niO
e 1105 (1 iS1)&11(liOs correntes ia 1(110 laçulo. equivalentes, no mí-
nimo, a um terço do total:
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111 objetivos u;1t liitr:itivos e (tLt. j)1)I' Sua natureza.
nau issitu Sei' satistalorianitntt (X((lita(iOM poi . ')rLi() ila
.\diuinisliiçiiu MtllIieiJ)UI. direta 011 indireta:

1 \	demais  I'e(Í u isi los esta t)e1f'i(1OS na IegiSIaÇa(
pertin('rl te a fiindaçóes

(:API'rULo II

1)o Patrimônio .'(iuniripal

Art. 94 Constitticin patrifilónio do Município seus
direitos e obrigações, os 1)1115 u1i0V('S e imóveis, e OS rendi-
mentos provenientes (li) exercício das atividades  (le sua
COfl1J)Ctflcia e (la exploração de 54115 serviços.

SEÇÃO 1

Iki A (/II?lIuisII'UÇU() (h).ç Bens Municipais

irt 95 (la IR ;uu Pu'el(it() a n(tunhulistraça() dos bens
niuniCipaiS, rest)ei t;u(la a eoiii iwt (ui('i a (Ia Climar3 quanto
u(jtieIes iltiIiZa(luS 1105 S('IiS S('I'ViÇOS

Art. 96	TO(IOs OS I)t1IS iii unicipais (I('Vertl(> S('i'
cadastrados, com a i(IeflhtIicaçao reSj)ectiva, segundo o que
for	 ciii (lecr('t()

Art. 97 A aquisição dc laiis imóveis, por canipra
)u perniuta. (Icj)clu(l(' tu' 1)i'("Vi a a vai iacão e autorização

1t'.is1ativa.

Art. 98 () uso de IR'ils mtiflicij)aiS por terceiros
pode sei' feito niediantc t'uncesSão. pei'niiSSãO 011 autorização.
conforme (1 caso e 1) interesse l)U1)Ii('O exigir-I.—  

A concessão a(l1fl inist i'at iva tios bens j)(It)liCOs
(li' USO especial e (10111 iii ia 1 (I('l)en( le de lei e concorrência, e
é feita mediante contrato. A ('OiiCOi'l'êfl&'ia J)O(1Ci'1 se r (lis-
pens:uola, nueoliauilc lei, (juIlIn(lo) O tiso se (l('stii1i1' a concessio-
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IO' riOS (li.' serviço l)ú1JtiCo IHUH ici pai, a entidade el Licativa,
eu Itura 1 ou assistencial, ou quando houver relevante interesse
público, devidamente justificado.

§ 2.	A COflCCSSàO administrativa de bens públicos
(te uso comum é outorgada para finalidades educativas, ciii-
turais, de assistência social ou turística, mediante autorização
legislativa.

§ 3.' - A permissão, (1 11C pode incidir sobre qualquer
bem público, é feita a título precário, por decreto, na forma
da lei municipal.

§ 4. - - A autorização, que pode incidir 5O1)rc qual-
quer bem público, é feita por portaria, para atividades ou
USOS específicos e tra iisitórios, pelo prazo não superior a
sessenta dias.

SEÇÃO II

Da Alienação (te Bens Municipais

Art . 99 - - A alienação de bens municipais é sempre
precedida de avaliação e obedece às seguintes normas:

1 - quando imóveis, depende de autorização legisla-
[iva e concorrência, dispensada esta somente nos seguintes
casos:

a) doação, devendo constar obrigatoriamente do con-
trato os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento
e a cláusula de retrocessão, sol) pena <te nulidade do ato;

b) permuta;

II -- quando móveis, (iCpeli(Ie (te licitação, dispensada
esta somente nos seguintes casos:

a) doação, que é permitida exclusivamente para fins
de interesse social;

h) permuta;
(-) venda de ações, (11W SC faz na Botsa
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§ 1. - () MUUi(ipio, prcicrcntemcn te a venda 011
(loaçíi() (1P SCUS bens imóveis, outorga  cOilC(SSã() (k direi b)
mie USt), mediante previa a titorizaÇa() legislativa e concor-
rência A COIICO1TCIIC1O 1)0(1( sei- (tiSj)CllSUda por lei, quando
o USO SC destmar a coiiccssioiiãi'io de serviço público muni-
cipal, a entidades educativas. culturais ou assistenciais, ou
quando houver rekvammtc interesse 1)úl)liCo, devidamente
justificado.

§ 2. - A venda, aos proprie lá rios (te imóveis lin-
(teilos, (te U1'CiIS urbanas iimmanesceiites e inaJ)roveitavcis
para edificação, resultantes de obras púhli as, (iepeil(tc (te
prévia avaliação e autorização legislativa As áreas resul-
tantes de irmodificações (k aliiihainciilo sa() iIlCWi(1aS nas
o mesmas Cofl(IiÇÕCS

Àil. 100 Os projetos tie III Sobre aliciiaçao. P-
ImIlita 011 emnt)réstin)u de iiilOVkiS (10 Município São da
iniciativa do Prefeito.

SEÇÃO 111

Das Licitações

Art. 101	As compras, obras (' serviços são reali-
zados com estrita observância tio principio de licitação

Ari 102 As licitações i'((iU-S(, ima A(tiuliiliSti'1LÇa()
direta das Autarquias Municipais, pelas llOi'11)tlS oiistibslaii-
cuRtaS nesta Seção e (tiS)OSiÇO('S c()iflJ)1eiliefltLrcS aJ)rOVa(1US
em decreto executivo.

Art. 103 As licitações realizadas pelos Municípios
t)1 1'L compras, 01)105 C serviços só procedidas ria berna dii
legislação federal pertinente, Ot)scrVadOS os seguintes limites:

1 - - MUIIiCíJ)ius CO!)) )o)Lilaçoo ate ((Ifl iiiil liat)itOi)t(S

1 })r 1 1t(i1Si(:ã() (te materiais, ((11111)O11i('IitOS e
pura COfllrultiiçii() de serviços, colo 011 sem fOFl)('cin)eiit() (te
material

ao
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a) convite -- -L lé quinze vezes (1 maior SaláriO-fllínifl)()
i acusa 1 vigente no País;

li) toInu(ta d( preços	até cem vezes o maior salítrio-
-inín iiim inciisal vigente no País;

e) Concorrência - a(. ilim de cem vezes o maior salá-
r;o-minimo mensal vigente no País.

2 - - Para contratação de obras:

a) convite - até cem vezes o maior salário-mínimo
mensal vigente no País;

h) tomada de preços	ate duzentas vezes o maior
t lã rio-n mÍnimo mensal vigente tio País;

(-) concorrência - ad um (1( , duzentas vezes o maior
salário-mínimo iflelisa 1 vigente no Ii ÍS

11 - Município com população entre cem mil e duzen-
tos nu! habitantes:

1	p Ia a aquisição (te materiais (' para a contra-
tação de serviços com ou Sfl1 fornecimento de material

a) convite - até vinte e cinco vezes o maior salário-
-mnínimimo mensal vigente no País;

1)) tomada de I)1CÇ0S	ate (ltIZClltiis vezes o maior
sal ario-niínimno mensal vigente no País.

e) concorrência - a('ilna de duzentas vezes o maior
s:t láL'iO-IiiíIiilui() imiensal vigente no País;

2 - -. Para contratação de obras:

a) convite - até cein vezes o maior salárjo-mnininio
mensal vigente no Pais;

h) tornada de )1CÇOS	até quinhentas vezes o maior
sim Iíirio-mínimno imicnsal vigente no País.

(-) cou1eorrflciim	acima de quinhentas vezes o maior
s:i Iário-IníniJml() mensal vigente no País;
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III	MU1I1C11)iOS ('0111	oJ)u1açto 5(11) rio!' a (IUZ(lit(IS

mil habitantes:

1	j)iIi'it a	I(111ISIÇi1() 4 I	iiiitiii	1	jHtIil	:1	&tiIia -

tuçao (IU S(I'VIÇOS, CO!!! OU 5(111 !OrltCCiiII(I1l() de jtiat(i'ial

a) convite	- ate cinquenta V( . ZCS O lua 101' sa Ia lo
-llIIfllflH) inciusal \U4c111(' 11(S) País;

1))	tolna(La dc 1)i'(Çs	até (.J tiiiilicii Ias v('zcs O I11!LiOI
.alariu-Il1i1ui11!() inciusal vitI)Ie tio Pais;

u )	COI1C01'1 -êIiCia	acIli IU (te (J ti illll(1i las \('/d'S O flhiiiol
,UI,11'i0-I11i11iIII() IlUlisat	\i('IIt(	110	Iiis.

2	 ara contraLaçuo de obras:

a)convite -	ak duzentas vezes o maior sallriu
-Ii1!lIilIl() tiiciisi1 ViL(IIt(	III) 1I is:

h)	toiuiuda de j)!'CÇOS	l[é ()iIOCel! Ias VC/AS (1 i na ior
sa tai'H)-Iuiiilil!H) I1u(I1Sal	icntt liu Pais:

e) coiicorri1eia	acima (te oitoet'ii las VCZ(S o tua ior
S I1'iO-IIIlIliItl() i!1(IIsa1 \iLCfltr 110 País.

1, Aplicam-se as a ticiiaçocs (1) heiis iliOVt'iS os
limite.-, estaI)('IcCi(IOS nesta Lei ( .omptcniciita 1para as aqui-
sições (te inatetiais e' coiutra[açi'to de Serviços.

2;	Entre as 1 l)o(.IaI o ladi's de licitações para alie-
l)aÇau itICltii-5c o t&'ilau. (111( pode 	titilizado i11(tCl)(I1(Icl1-
I(lilente (II) vutot', UI)SCiV;IIldU-S(' ti J)I'iiZ(I luuiflhl)lu de	 01h11-
(i(hl(tC de quinze dias.

i. Nos casos ciii que esta Lei Compkiuucnt:tr ex-
pressamente cxij a concorrenci a, 1111 I) Se ad ti iJtc outra moela
tida(le (te licitação.

4;	Nas ('Ofli)raS 0(1 excctiçio te obra ., e serviços
l( \U101', Ct1I('LI(ti (LOS ('01110 tal os IR' etivolveti i

litipoiLiticia itifci'int' a ('IIlC() VCZ(S. 11(1 ('asc) de C0ii1I)I'1 e
S(I'VIÇOS. c :t t'in(íut'nta VCZCS. 110 CaSO tle obras, o valor do
inaioi' sakurio-miniino iuictisal vi , wIlte II)) 1 ii IS, 1 (iiSl)('l15'lV(I

•i licitação.
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lo i	A publicidade das liit ç()rsé assglill'lu

1	11(1 (lS() (I(' concorretici 1, mediante l)111)1iCacio,
ciii 1'4a() oficial e lia imprensa diária, ioin a IilC(C(iêl1tia
iníiiiiila de trinta dias, (Ir notícia rcSulni(Ia de sua abertura,

colil indicação do local Clii que OS interessados podem 01)1(1
li tal e todas as i li iOi'lililÇO('S ILCCSSáFiaS

11 no cilS() de tomada tlr j)i(ÇO.S, lii((I hill te ii fiXilÇiU)
le edital, com antecedência mínima de ( ( liliZe (lias, Clii

local acessível aos interessados e oInLmflicaÇao às eflti(Iil(l(S
de classe que os representeln

Parágrafo únic o -A A(llIiil)isllaçao pode utilizam'

utilmos lilelos (te IIi!O1'IIIRÇiI() ao seu alcance para maior (livIli-

LlÇU() olims li Cl taco(s. (1)111 O objetivo (te amnl)liar :m árezi dv
()11) j)CtiÇaO

Art. lO.	>o ('(lital. iiI(li(alll-s(' com)) a
prevista, p4I() IflOIU)S

1	dia, hora e local;

Ii	quem 1'(c('t)(' US propostas;

til	coiidiçocs (te alweseidação (te >ropoStas e la
)artici)açao lia licitação)

1\	critério de ;LIl&lI1)(l)l() (Ias l)ml)ostis:

\ (ICS(riÇiíO sucinta e precisa Ia 1 iri taça()

\• 1	10(111 ('lii que S11() I)i('sta(I1 s imilommiiaçes e
i meci<Iims plantas. i iist ruços. es1)Co'ificaÇOeS e ou 1 los oIeiiieii-
los liecCSsi'tIio)S 1)0 pCi'h'lt() (OIlli('('ifll(llt() (lO u1)Iet() (III ii(i-

taçio:
VII -	I)1'1Z() 1 1111 NilIlO para (Lll)11)ri I1l(l)t() do objeto (Ia

11(1111

VIII	natureza (II) garzintizi. (1Llalld() (Xiil1
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(APÍ'l'11,0 III

Iki - t (1111 inislraçï10 I"iiui,i elru

SEÇÃO 1

Lia !eii1t, .1/ 11111(I/)(1I

1t)6 : It (lia l)U l ) li (a t1llJrliiiJ):(1 (OlISiitUi-S(
(ias r1 las locais e ilciiiais l(ClI1S)S 01)1 i(IOS lura de suas
l(,1i les ord i ná rias. observadas as uri ri as (li) Código i'ri 1w-
t:lIi() Na ioii:il

1. - ( ; risiderain-se I)1Ç0S :is icudus plo cri icfl Les
( L()5 Serviços 4Ic natureza industrial, cuIn(rcial ou civil, sus-
(1 1 ív(iS (te cxploração ecoilônhica

2. -	Os J)[(ÇUS I()l)I0(IUS pela a iiiiliislraçào 11w-
l li(llflhI	11actciizziin-sc I)Cl() \!()1 aproxilmido de Ilifla titi-
lI4hI(lL, (Ict(LIl1i1II(i() 5(L1I1hlkJ (IitCI'iOS c(0II011lUus, (	decor-
rem de tinia relação jurídica (011 ti-atual

	

107	Os preços l)0(lcll1 Sei ttlt(1a(l0S (li) (Jilal-
(JLIIl (:l)uca do alio, sempre (IIIC houver modificação lios la-
1 ('iCS de ((ISI(	d(- 0j)(1'lÇa() 011 J)rod 1lÇ0

Art. lOS Nenhum ( nU tril)Ll i rue esta 0l)1it1(lO ao P8-
aI1HIlt() de l h t011( I lkl tributo lilhlÇa&lo) 5(111 j)It' VÍU aviso 011

nut Ii eaçio, lia 1 uIluia estabelecida ciii lei in unicipal, asse-
41lla(k( a iIiI(1-1)t)siçIo dc I(t'tIlS() pr(')pli()

Art. 	1I))	f., 	() \I tlIil(ípio) zi criaçào (te
ulLa() de (Olil)0SiÇa()	iaritária, COli) Utlil)IliÇá() de (l('Ci(liI.
Cri	lfl II de recti ISO, as Iccial 1 IaÇUCS io1i 1 iVI5 n questões
(ri liu (árias

Art. 110 Nciili 11111 tributo será luindo sem a esti-
Inativa do &iislu de 5101 arlecHd:Iço e (Xanle da couv(ni'fl-
ci:i 011 flO (lesse custo.



SEÇÃO II

1)a Despesa Municipul

111 O Muiii ípl() l)I)\('1'a LS ncccssi(la(lcs (l(
S(U governo e de stia U( lin nistraçou, l) 0( l('fl(l() firmai, acor-
dos, COflVLJHOS 011 aJ liSles (()Ifl otittas enti(la(les (IC (liVeil()
1)1,1l)liCO. pala titis (te cuoJ)(raça() i O Iergovcrini 111(1) tal, 'xc-
(-Llçao de leis, Serviços, (1e(iS(('s, assistência técnica o u api i-
caçao (te recursos.

	

Art. 112	Sã() (IeSi)esils 11)LllliCij)alS as (t(s(jlla(IaS ao
CLISI(iO (te seus serviços e (IIc I'OS, lS t railsierências e a
('xecL1ç() de obras e servi ços do Município.pio. 1 lesi i na( ias i
1 'sfaçiio das fleceSSi(1O des púI)li'aS locaiS

	

Art. 113	Neiihoinia despesa será realizada sem a
dev id a coberturaI'O OITa Ifl('fl fúria ou de créditos  adiciomiais

Ar! 111 - ( ) Estado não pudera atribuir encargos
ao Município,cí1)iO, nem Ol>i'iWL-lO a despesa, sem proporcionar-lhe
0W IIICIOS, salvo> a lii pótese de realização (lO' convênio 001

aCOr(l() para a execução de seniço (lo' interesse connun.

SEÇÃO III

I)a I)ívid(i Pública .liiumieipa/

Art. 11,) As opelaçoeS (te crédito, (lo (tialqLteI' lia-
trreza, realizadas Pelo ;Município, Ol)S( rvo lan as iIorn1Is
tixaoiaS ilfl 1OI'giSlOÇaO ledoi'al 1)CI'til]eiit('

	

116	r Oi)tCiIÇã(> (lO' ('mflj)i'éStiIiiOS 0)0 financia-
mentos pelo Município. SotaS fundações e enhi(la(Io's (Ia Admi-
nistração in(lire!a só pode ser efetivada por a utoni ia
legislativa. em ([LIv se eSpeci fiqto- ia a (leStiflaçao, o valor e
o prazo de operação, a taxa de i&inlIflei'UÇLiO (lo capital o' a
época (lOS l)ataIIiefltOm a eS1)éCi e olos títulos e a tornia (Ir
resgate.

	

Art. 117	-	Os emj)réstinios 'lestinados a estabilizar
o fluxo de recurso ,., Ii ilaflceiroS. autorizados no OI'çaluent()
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a mml, ní'i() podem exceder de vinte e cinco por cento da
rvecila total estimada para () exercício e Sc1O, obrigatoriit-
fllefltc, liquidados dentro (LO próprio eXeI'CÍ('i() em que foram
r(iml izados

Art 118 -	() Mlmniei1)io, suas fLiJl(laÇôes e eu 1 idim< les
d (IiliiI1iStJ'aC() iiI(iiieta, por ('l( Iiiitti(laS mmliante trans-
l('iéflCia (LC (lotações ()rçiii1iei1t'iI'ias, la ruo constar dos i'es-
1)&CtiVUS orçanientos anuais. (lotações destinadas especifica-
inc ii te ao pagaincli lo de juros, amortizações ou resgate (Ias
obi'iações decorrentes do enhI)réstimm) ou financia Incuto

Art. 119 -	() Município) centralizará o controle ola
1 ivicta interna ou externa (le suas lLmn(la ções e eu tidades ohm

/olmn inistração indireta, A , forma a taciIitti' sima adniin is-
1 ração

Art. 120 - - O Municipiu, observadas as normas gerais
dc (lireito liiiaticciio estatuídas pela União. pode alterar as
características da dívida I' 1)1 ica, mediante cunsoliolaçijo da
, lívida  Iltil tiali t( O. por COmi v(m'sãO 0(1 reesca lomiamnemi to, da
(Lívida fundada. segundo condições estabeleciolas em lei

Art. 121 - I facultado ao Município antecipar o res-
atc da ouvida pUl)liCa total OU parcial incute o, ( Llali(h() re-

presentada 1)0 1' títulos, resgata-Ia P01' cOflipta na Bolsa de
Vi l)i'es (tu Estiolo, Se a SLU1 cotação média. em cada si-
miustre, for inferior ao valor de colocaçím(>

SEÇÃO IV

Do Orçamento

Art. 122 -	A elaboração do orçamento miimmiiicipal
obedecerá às normas gerais de direito Financeiro, ii Ietis-
1 ação estadual aJ)licá vel e aos preceitos (Lesta Lei ( oiu J) 1
mnetitar.

1. ---A p rop osta orcamnemitária será elaborada sob
a forma de orçamento-programa, obedecendo-se às proposi-
ções <to Plano Municipal  (le l)escnvolvimento Integrado.
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§ 2.	O orÇanlCflt() amial cornprcen(l(I'a tO(ltlS as I'C-

eci tas e (ICS1)csas. ()I'.tãOS e IUI1(IUS. tanto (ia A (llfliflist raÇR()
(lil'('ta, (lualuI() da ili(liF('tii, (xcluí(la s ai)( lias as ('I1ti(li(IeS (JIW

nau l'eCCl)culI sul)v('ulções oli truI)sIcrc'I1(JaSacolita doo1-

§ 3.9 - A inclusão, no orçamento anual, da receita
e (lii despesa (lOS cor!_1os e eulti(I:Ides olo Aoluuuiiuistu'acao in-
direta será feita em dotações globais e não lhes prejudicará
a autonomia na gestão legal de seus recursos.

Art. 123 - A lei orçamentária anual não conterá
(liSpOSitiVO estranho à previsão ou autorização da receita e
da despesa, não se incluindo nesta proibição:

1 -- disposição autorizando a realização de opera-
ções de crédito por antecipação de receita, até a quarta
parte da receita total estimada;

II - disposição autorizando a abertura de créditos
suplementares até deterni 1 nada importância:

lii	(!lSj)Of(O() 501)10	a	11)Ii&i1CtU do ''5tllMll VIl	0'

modo de impedir o "deficit", se a execução do orçamento
vier a indicar uma destas possibilidades.

Art. 124 - O orçamento anual poderá conter dota-
ção global denominada "Reserva de Contingência", sem des-
tinação específica, cujos recursos serão utilizados para:

1 - abertura de créditos suplementares, observado o
limite fixado na lei de orçamento anual:

II - abertura de créditos especiais, ouvida, em cada
caso, a Câmara Municipal, para atendei' a despesas apura-
(ias após o encerramento do exercício anterior.

Art. 125 --- As despesas de capital obedecerão a orça-
mentos plurianuais de investimentos, na forma da lei com-
plementar estadual.

§ 1. " - Nenhum investimento, cmij a execução ultra-
passe um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem pré-
via inclusão no orçamento plurianual de investimentos ou
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('111 lei que o autorize e fixe o montante das dotações que
lhe serão, anualmente, consignadas em orçamento, enquanto
durar sua execução.

2:	O orçamento l)lLIriaIlual de investimentos
consignará (lotações para ii CXCCt1Ç() (1€' planos para as

reas iuisuficientenit'n te desenvolvidas.

Art. 126 -- O orçalnent!) municipal será impresso,
distribuído às autoridade,, e remetido tu Tribunal de Contas
(10 Estado.

Art. 127 Os orçainentos anuais das autarquias mu-
nicipais obedecerão à mesma sistemática do orçamento
geral, consideradas as pc('ulliari(lades de, cada eflhi(lade

Art. 12 - - O projeto de lei orçamentária será envia-
do pelo Prefeito à Câmara até o lia 30 de setembro de cada
ano, sendo promulgado como lei, se, até o dia 30 de novem-
bro, não for devolvido para sanção.

§ 1 - Na hipótese de rejeição do projeto de lei
orçamentária, será J)rorroga(ia, 1)01' decreto executivo, a lei
orçamentária anterior, exceto na parte correspondente ao
o rçamento p111 ri anti ai de ia vesti nien los, que obedecerá à
)rgramação estabelecida.

§ 2. - Se o Prefeito deixar de enviar à Câmara o
projeto de lei orçanientá ria no prazo estipulado neste artigo.
incorrerá em infração poi ítico-:alinin isi i'ativa punível pela
(âinar;i, na forma de legislação federal pertinente, subsis-
tindo a lei orçamen tu ria do ex crrício anterior.

SEÇÃO V

Da f'rograrnação Financeira

Art. 129 - O Prefeito, no primeiro fl1êS de cada
tX(I'l.'I o, (lUl)t)Ii1a a l)1'(JI':l1::i da Ml)(sl. uh,jrtivaiulu
cOfllpatil)ilizá-la com as probabilidades da receita, de modo
a orientar a t'xecução orçamentária
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Parágrafo único -- A programação da despesa será
periodicamente revista e atualizada, tendo em vista o orça-
mento anual, OS créditos adicionais, os restos a pagar e as
alterações que afetam a receita ou a despesa

Art. 130	os (rgaos e elltid;1(lcs (1,1 AdiflifliStIIÇaO
jedireta (l('VCIOO j)J1li'jar SWSati\(la(le e

(ICSI)eSa :lnLIal. S((l11(l() O l)10 geral de LoVeIfl() e a stia
programação financeira.

Art. 131 Com base nas (lotações orçamentárias e
na programação da despesa. o Prefeito estabelecerá, 1)0"
período fl() superior a três meses, cotas financeiras dispo-
níveis, objetivando:

1 -- assegurar às unidades administrativas, em tempo
útil, os recursos necessários à execuçao de seu programa:

II manter, durante o exercício, o equilíbrio entre
a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a re-
(luzir eventuais insuficiências de recursos.

Parágrafo único - A fixação das cotas financeiras
disponíveis levará em consideração:

1	o comportamento (Ias arrecadações;
2 - as necessidades da execução dos programas;
3 - a existência de créditos orçamentários e os restos

a pagar.

SEÇÃO VI

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária

Art. 132 - - A fiscalização financeira e orçamentária
do Município será exercida mediante controle externo da
Câmara e controle interno do Executivo Municipal.

Art. 133	O controle externo será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo:

1 - apreciação das contas do exercício financeiro
apresentadas pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara;



11	aconlpanhlanlent() das atividades financeiras e
()I(aflwflt:'I rias do Município:

[II - j 1IILamento da r(-ularidadu das contas dos ad-
ministradores e (lenhais responsáveis por bens e valores
J)i'lI)IiCOS.

1. - O auxilio do Tribunal de Contas do Estado
flU controle externo da ;ulininistraçuío financeira do Muni-
(11)10 consiste em:

1 - dar parecer prévio sobre as contas anuais do
Prefeito e da Mesa da C:iniara. devendo concluir pela apro-
vação ou rejeição;

2 - exercer auditoria financeira e orçamentária sobre
a a plicaçímo (l( recursos ija administração municipal. medi-
Iii te ;icoiflpanhaflhellto, inspeções (' (liiiLêfleiaS

3	dar parecer prévio sobre os empréstimos exter-
nos, operações e acordos da mesma natureza:

4 - emitir parecer sobre empréstimos ou operações
de crédito interno realizados pelo Mitnicipio. fiscalizando
sua aplicação.

2.	Somente por decisão de (bis terços (lOS lnenh-
b II )S (ia ( ânia ra deixará de prevalecerlecci' o parecei' prévio
Clii Jti(I0 pelo Tribunal (li' Coutas sobre as contas do Muni-
(.'ÍpiO.

:.	Para os efeitos (leste artigo, o Prefeito reme-
terá ao Tribunal de Contas:

1	cópias dos balancetes mensais da receita e des-
1(111)	l	e	Ias	it'ha', d(	la l)(i tl)t'ii O ( ) rr('spon

(lentes;
2 - um exemplar da lei de orçamento e cópias das

leis e reSol tições de ('arater financeiro:
3 - as contas anuais do Prefeito e da Mesa (Ia Câ-

iii:i ra, até noventa dias após o encerramento do exercício;
1	euiitiato. Cohlvililo	OI	iCOi'(bO I(latV(IS as

operações externas e os estudos e (locuinentos que compro-
vem a sua Viabilidade R"cn n'a e econcm ico-financeira
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5 - lei, contrato sobre operações de crédito ou em-
préstimos internos e os documentos de aplicação desses
créditos.

§ 4.' As contas anuais do Município se constituem
do Balanço Orçamentário, do Balanço Financeiro, do Ba-
lanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patri-
moniais e de seus desdobramentos, de acordo com as normas
gerais de Direito Financeiro, estatuídas pela União.

Art. 131 O Município poderá criar o cargo de au-
(1 toi' para fiscalizar a administração financeira, a execução
orçamentária e as contas do governo local.

§ l.- O cargo de auditor financeiro e orçamentário
para a fiscalização das contas da administração local será
preenchido mediante concurso público de títulos e de pro-
vas, exigindo-se, para inscrição nesse concurso, o diploma
de curso superior de Ciências Contábeis.

§ 2. 9	Caberá ao auditor, entre outras funções, as-
sessoiar a Câmara, no exame das contas do Prefeito.

Art. 135 O Tribunal de Contas emitirá pareceres
sobre matéria financeira e orçamentária de relevante inte-
1(SSe municipal, mediante solictaç o fundamentada por um
terço, pelo menos, dos membros da Câmara

Art. 136 A fiscalização orçamentária, financeira
e patrimonial do Município será exercida através do siste-
ina de controle interno do Executivo, envolvendo, particular-
mente:

1 - o controle da aplicação dos dinheiros públicos,
dos programas de trabalho e da administração do patrimônio;

II - o controle da aplicação dos dinheiros públicos,
da guarda e utilização de valores e bens do Município;

III - o controle de aplicação das normas que regu-
lam o exercício de todas as atividades auxiliares do Muni-
cípio.



Art. 137 --- O controle interno da administração
OS aSpe(lflS a(IilHfliSIt'aI IVOS. contal)il e (1('ntri'icao

dos resultados.

Art. 138 - - Este controle será exercido sobre as uni-
dades da Administração direta e indireta que arrecadam a
receita, realizam a despesa, administram bens e serviços,
guar(lam valores e executam os programas governamentais.

Art. 139 A Contabilidade registrar os fatos liga-
dos à administração orçamentária, financeira e patrimo-
nial, (le modo a evidenciar OS resultados da gestão

Art. 140 - Todo ato de gestão econômica, financeira
e patrimonial (leve ser realizado mediante documento hábil,
que comprove a operação e o registro contábil em conta
adequada.

Art. 141 Em cada área de cXccuÇao dos progra-
mas do Município, haverá acompanhamento dos trabalhos
e avaliação dos resultados

Art. 142 - Os órgãos da Administração direta e as
entidades da Administração indireta observarão planos de
contas baseados nos padrões e normas instituídos pela le-
gislação federal, que contém as normas gerais de Direito
Financeiro. ajustados às respectivas peculiaridades

Art. 143 --- A contabi1idule do Município manterá
auditoria permanente junto aos órgãos da Administração
direta e indireta, sem prejuízo do controle externo do Tri-
bunal de Contas do Estado.

SEÇÃO VII

Da Prestarão e (1(1 Toiiuula de G()flta.'

Art. 144 --- Todos os órgãos ou pessoas da Adminis-
tração direta e indireta que recebem dinheiro ou valores
públicos são obrigados à prestação de contas de sua apli-
cação, procedendo-se à tomada de contas "ex-o [[ido", se não
o fizerem no prazo fixado.
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Art. 145 -- A prestação de contas será examinada
pelo órgão de contabilidade do Município, antes de ser en-
caminhada ao Tribunal de Contas para os fins legais.

§ 1. - As contas dos ordenadores da despesa, agen-
tes recebedores, tesoureiros ou pagadores serão prestadas
no prazo máximo de trinta dias da (lata fixada para apli-
cação dos recursos.

§ 2.- O Prefeito, com assessoria do órgão de conta-
bilidade, no caso de irregularidade, determinará as provi-
dências que se tornarem indispensáveis para resguardar o
interesse público e a probidade na aplicação do dinheiro
público, (10 que dará ciência oportunamente ao Tribunal
de Contas do Estado.

CAPÍTULO IV

Da Administração de Pessoal

Art. 146 O regime jurídico dos servidores do Mu-
nicípio e de suas autarquias será estabelecido em lei, ateu-
(lendo às normas das Constituições Federal e Estadual e aos
princípios de valorização do mérito e de criação de incen-
tivos para a progressão do lUflCiOIiáti() nos quadros do Ser-
viço público.

SEÇÃO 1

Dos Funcionários Municipais

Art. 147 Os cargos públicos são criados por lei,
que fixa denominação, vencimentos e condições de provi-
mento.

Parágrafo único -- A iniciativa das leis sobre pessoal
cabe ao Prefeito, exceto quanto à criação, extinção e alte-
rações de cargos do pessoal da Secretaria da Câmara, cuja
iniciativa é de sua Mesa Diretora.
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Art. 148 O Município promoverá a revisão de legis-
lação e das normas regulamentares relativas ao pessoal do
Serviço Público Municipal, com o objetivo de ajustá-las aos
seguintes princípios:

1 - valorização e dignificação da função pública;
II - aumento de produtividade:

III -- profissionalização e aperfeiçoamento do ser-
vidor;

IV - retribuição baseada na classificação das funções
a desempenhar, levando-se em conta o nível cultural exi-
gido pelos deveres e responsabilidades do cargo;

V - fixação da quantidade de servidores, de acordo
com as reais necessidades do funcionamento de cada órgão;

VI	constituição de quadros dirigentes, mediante
formação e aperfeiçoamento de administradores capacitados

'ui ti r a qula 1 idad. I)rudlII i id:aI'	onl ia a idade da
ação governamental.

Ari 149 - Cada período (te cinco anos de efetivo
exercício no magistério municipal dará ao servidor direito
a adicionais de dez por cento sabre seus vencimentos, os
quais a estes se incorporarão, para efeito de aposentadoria.

Art. 150 Os servidores civis do Município terão, a
partir do quinto ano de exercício, seus vencimentos acres-
cidos (te cinco por cento por qüinqiiênio, que serão incor-
porados para efeito de aposentadoria.

Art . 151 - O servidor municipal, quando no exer-
cício de mandato de Prefeito, pode optar pelos vencimentos
do cargo, sem prej uízo tia verl)a de representação.

Art. 152 - É exigida a declaração pública de bens
do ocupante de cargo público que envolva dever ou res-
ponsabilidade pela fiscalização e arrecadação de rendas.
autorização e pagamento de despesas, guarda de bens e
valores, administração e fiscalização de obras e de serviços-
públicos concedidos.
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SEÇÃO II

Dos Servidores Contratados

Art. 153 Poderá haver, na Administração direta
do Mimicípio, contrato de pessoal sob regime jurídico, de-
finido em lei ou pela Consolidação das Leis do Trabalho,
nos seguintes casos:

1 - para o desempenho de funções de natureza téc-
nica ou especializada (vetado); *

11 - para a admissão em serviços e obras de caráter
temporário.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, conside-
rar-se-á função técnica ou especializada e de caráter tem-
porário, aquela para cujo exercício se exija formação de
cursos superiores ou conhecimentos técnicos de nível médio,
e que não se inclua nas especializações das classes de siste-
mática de cargos do Poder Executivo Municipal.

Art. 154 - A admissão, de que trata o inciso II, do
u (FJuI hsta Lei ( oin leiiiciila r. S '. S('Il J)(1'nhiti(la

para a realização de obras e serviços públicos, durante a
sua realização ou para o desempenho de atividades braçais,
à conta de dotação global, recurso próprio de obra ou de-
corrente de convênio ou fundo especial.

Art. 155 - (Vetado). **

Art. 156 -• Nos órgãos e entidades da Administra-
ção Indireta dar-se-á preferência ao regime da Consolida-
ção (Ias Leis do Trabalho.

* Foi vetada a expresiAo de caráter temporário".

O dispositivo vetado é do seguinte teor: É vedada a contrataçáo nos no-
venta (lias anterire( às eleições II1unicipas, assim como uns noventa dias
posteriores."
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SEÇÃO III

Da Responsabilidade dos Servidores Municipais

Art. 157 -- O servidor municipal será responsável,
perante o Município, civil, criminal e administrativamente,
pelos atos que praticar no exercido (lo cargo ou função, ou
a pretexto de exercê-los.

1. As euminaÇõcs civis. penais e disciplinares
podem acumular-se, sentiu umas e outras independentes
entre si, bem assim as instâncias civil, penal e adminis-
Ir ativa.

§ 2. A responsabilidade civil decorre de procedi-
incuto (101050 OU culposo, que importe (lu prejuízo do Mu-
nicípio, ou de terceiro, reconhecida expressamente pelo sei-
Vi(lor ou declarada em sentença judicial transitada em j (ti-

gado.
A responsabilidade penal abrange os crimes

e contravenções imputadas ao servidor, nessa (ltmali(hL(le

§ 4. A responsabilidade administrativa resulta de
ato ou omissão irregulares, no desempenho do cargo ou
função.

Art. 15 -- Caberá ao Prefeito e ao Presidente da
amara decretar a prisão administrativa dos servidores que

lhes sejam subordinados, omissos ou remissos na prestaça
de contas de dinheiro público sujeito à sua guarda ou apli-
cação.

CAPITULO V

Dos Atos Municipais

Art. 159 - Os atos de administração do Município
observarão o disposto nas leis e normas administrativas
pertinentes.
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SEÇÃO 1

Da Publicação

Art. 160 Observado o disposto no Art. 77, inciso
XIX, os demais atos municipais poderão ser publicados na
imprensa tocai ou regional, ou por afixação na Sede (la
Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso.

Art. 161	O Prefeito fará publicar:

- diariamente, por edital, o movimento de Caixa
do dia anterior;

II - mensalmente, nos termos do inciso XIX, do art.
77, o balancete resumido da receita e da despesa do mês
tu te i'ior:

III - anualmente, até o dia 15 de março, pelo Órgão
Oficial do Estudo, as contas de administração, constituídas
do Balanço Financeiro, do Balanço Patrimonial, do Balanço
Orçamentário e Demonstração das Variações Patrimoniais,
em demonstrações sintéticas.

Art. 162 - Ressalvada a gratuidade da publicação
na Imprensa Oficial, nos casos em que a obrigação decorre
(te imperativo constitucional, as demais publicações rela-
tivas aos atos oficiais do Município terão abatimento (te
inqüenta (50) por cento no Órgão Oficial do Estado.

SEÇÃO II

!)a Forma

Art. 163 - Os atos administrativos de competência
do Prefeito devem ser expedidos com observância das se-
guintes normas:

1	decreto, numerado em ordem cronológica, nos
seguintes casos:

a) regulamentação (Ia lei;
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b) instituição, modificação e extinção de atribuições
IiiIu privativas cm lei;

e) abertura de créditos especiais e suplementares
autorizados 1)01' lei, assim COMO de créditos extt'aordiiiários;

d) declaração de utilidade øu necessidade pública,
ou de interesse social, para efeito de desapropriação;

e) estabelecimento (te competência tios órãos e de
funcionários de Prefeitura;

f) permissão de uso de bens e serviços municipais;
g) medidas executórias do Plano Municipal de De-

senvolvimento Integrado;
h) fixação e alteração dos preços dos serviços pres-

tados pelo MUI1iCI1)i4) e aprovação dos preços dos serviços
concedidos ou autorizados;

i) aprovação de planos de trabalho dos órgãos da
Administração Direta;

j ) criação, extinção, declaração ou modificação de
direitos dos a(Imiliistradores, quando nau privativos de lei;

1) estabelecimento de normas de efeitos externos,
quando não privativos de lei;

m) todo e qualquer ato normativo de caráter geral
e permanente, inclusive regula incuto ou regimento;

11	decreto sem numero, nos seguintes casos:

a) provimento e vacância de cargos públicos;
b) lotação e relotação dos quadros de Pessoal;
c) autorização para contratação e dispensa de ser-

vidores contratados;

III - portaria, UOS seguintes CaSOS:

a) criação de comissões e designação de seus mem-
bros;

b) instituição e l'XliIlçao de griij)OS de trabalho:
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c) abertura de sindicância e processo administrativo
e aplicação de penalidades;

d) atos disciplinares ((OS servidores municipais;
e) designação para função gratificada:
f ) outros atos qiu-, por sua natureza t finalidade,

não sejam objeto de lei ou decreto.
Parágrafo único - Poderão ser delegados os atos

constantes do item III, deste artigo, observadas as exigências
legais.

SEÇÃO III

Do Registro

Art. 164 -- Para registro dos atos e fatos adminis-
trativos o Município terá livros, fichas ou outro sistema,
convenientemente autenticados, que forem necessários aos
seus serviços.

Parágrafo único	O Município terá, obrigatoria-
mente, um livro especial para o registro das leis municipais.

TITULO V

Das Atividades de Propulsão do Município

'r	.	( t.!	ttl!IniI)io, no	xtrRi(	d	swi
competência:

iI:ii	tiakn	 iili	(», 5(05 SUIV1ÇOS :nliiii-
nistrativos;

II - dotar a comunidade das edificações e dos equi-
pamentos e melhoramentos necessários ao bem-estar coletivo;

III - implantar e prestar serviços de interesse local;
IV - promover, incentivar e controlar o desenvolvi-

mento local.
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CAPITULO 1

Das Obras e Seraiços Municipais

Art. 66 A realização de obras e a prestação de
serviços  pelo Município serão planificadas e obedecerão a
critérios técnicos. im , hi fornia l)revista nesta Lei Comple-
mentar.

Parágrafo único - Ale i mLtllicipal estabelecerá o
regime das obras e tios serviços e regulará sua execução e
exploração, Coili a ol)sci'vãncia das disposições gerais de
leis federais e estaduais.

SEÇÃo 1

Das Obras Públicas Municipais

Art. 167	A competência do Município para a rea-
1 izi çát	te obras 1)úhlicfls (lu interesse local abrange

- a construção de edifícios públicos;
ii	a construção de obras e instalações para im-

1 Ia tçào e pl'est aáo	s rv iços nteSSá rios ou úteis às
o iii dadcs;

[II -- a execução de quaisquer outras obras destina-
das a assegurar a funcionalidade e o bom aspecto das ci-
da les. vilas. povoações e áreas rurais.

Art. 168 A edificação pública se sujeita às exigên-
cias e limitações constantes da regulamentação geral esta-
belecida pelo Código de Obras do Município e deve integrar-
-si - nt plano itrliaiiistico das cidades ' vilas.

Parágrafo único - As construções públicas se desti-
uniu a prover o Município tias edificações necessárias para
:u instalação e o funcionamento das suas repartições admi-
nistrativas e das atividades e serviços necessários ou úteis
ii J)O )Ul açã (1. (01flJ) itCnd('im (10 t'specialmcn te
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1	edifícios públicos;
2 - sedes de entidades da Administração indireta;
3 - edifícios escolares;
4 - edifícios para hospitais, centros de saúde e pos-

tos de higiene;
5	cemitérios e velórios;
6	mercados, postos de abastecimento e leiras;
7	matadouros;
8 - recintos (te recreação;
9 - postos agropecuários;

10	estações e terminais de vias de transporte.

Art. 169 -- As obras que constituem atividade pública
específica do Município, coiiipreendeudo equipamentos ur-
banos e melhoramentos locais, destinados a assegurar à co-
munidade municipal a realização das funções básicas de
habitação, trabalho, recreação e circulação, regem-se pelas
normas gerais de urbanismo estabelecidas na legislação fe-
deral e pela legislação municipal sobre a matéria.

Parágrafo único - integram-se no planejamento ur-
banístico municipal as obras referidas no artigo, que abran-
gem as seguintes realizações da competência do Município:

1	obras de viação urbana e rural;
2 -- obras locais de engenharia sanitária;
3	obras locais paisagísticas, estéticas e de arte;
4 •- obras locais de base de serviços de utilidade pú-

blica.

Art. 170 - Cabe ao Prefeito promover a elaboração
de projetos e orçamentos de obras públicas municipais, bem
como aprová-los, ressalvada, em matéria administrativa, a
autonomia das entidades da Administração Indireta.

§ 1. - Os projetos de obras públicas municipais
deverão ser elaborados de conformidade com as normas téc-
nicas adequadas.
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§ 2. - O Município poderá:

1. promover concursos de projetos de obras que pre-
tenda realizar;

2. firmar convênios com estabelecimentos de ensino

boração de projetos de obras públicas.

SEÇÃO II

Dos Serviços de Utilidade Pública

Art. 171 - No exercício de sua competência para
Li )lYii lt i tis .r\i()s Ii,t;t is Ir ti ti tida 1

pública, o Município procurará assegurar que a prestação
deles satisfaça aos requisitos de comodidade, conforto e
bem-estar dos USUFiOS.

§ 1. A regulamentação a que se refere o artigo
incorporará, como características básicas dos serviços de uti-
lidade pública, em face dos requisitos constitucionais e le-
gais do regime das empresas concessionárias, as seguintes
normas gerais:

1 - permanência, para que haja continuidade na
prestação do serviço;

2	generalidade, para que o serviço esteja à dispo-
sição de todos os cidadãos;

3 - eficiência, l)tta que o serviço apresente condi-
ções técnicas satisfatórias e sempre atualizadas;

4 - economiciclade, para que o serviço seja prestado
pelo menor custo compatível com a sua viabilidade.

§ 2. - A regulamentação e a fiscalização dos servi-
ços de utilidade pública obedecerão às diretrizes de carac-
terização precisa e proteção eficaz do interesse público e
dos direitos dos usuários.
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Art. 172 --- O programa de implantação e prestação
de serviços de utilidade pública integrar-se-á no plano mu-
nicipal de obras e serviços.

§ 1. - No processo de elaboração do programa partir-
-se-á da definição dos objetivos e prioridades, estabelecidos
com base na realidade sócio-econômica do Município.

§ 2. O programa conterá a especificação de quais-
quer 	locais de nulidade pública, classificáveis nas
seguintes categorias:

1	serviços de águas e esgotos;
2 - serviços de iluminação, calefação e distribuição

de energia;
3	serviços de comunicações;
4	serviços de transportes coletivos;

-. serviços (IC limpeza e higiene de vias e logra-
(louros públicos;

- -- SerViÇOS de abastecimento;
7 -- serviços funerários.

Art. 173 - Os projetos de sistemas de serviços de
utilidade pública, ou de qualquer componente de sistema,
serão elaborados pelas repartições especializadas da Prefei-
tura Municipal, diretamente ou mediante supervisão e fis-
calização do trabalho contratado com entidades ou profis-
sionais especializados.

Parágrafo único - A repartição municipal de plane-
jamento, quando houver, fornecerá os dados informativos
básicos, necessários para a elaboração dos projetos a que
se refere o artigo, e exercerá a coordenação dos órgãos en-
carregados dos projetos componentes de sistema.

SEÇÃO III

Das Modalidades de Execução de Obras e Serviços

Art. 174 - As obras públicas municipais poderão ser
executadas:
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1 - - por ór5os da Administraeao Direta da Prefei-
tura;

II	p( )E vnti(ladeS (Ia sua Administração  Indireta:

II! - por empresas ou firmas privadas, mediante
licitação.

§ 1. 9 As empresas para cuja formação de capital
haja concorrido o Município. sol) qualquer modalidade, tam-
bém se sujeitam à licitacujo. ai ra a cxeciicuio de obras pú-
blicas municipais.

§ 2.	- A execução direta de obra npública não dis-
pensa a licitaçiio pira aqi i isieíio do na teria 1 que será Pm-

pregado.

Art. 175 - Caberá a execução direta de obras pú-
blicas municipais, observada a legislação relativa a lici-
tações:

1 - quando a Prefeitura, dispondo de órgãos técnicos
especializados, estiver em condições de cumprir o crono
grama físico-financeiro correspondente ao orçamento apro-
vado;

II -- quando a obra for considerada de urgência;

LII	l ti Ui1(lO, () i)i)li)\ i( Ia a Ii C . i tfl C10. tla( ) SI	1	L--

litit:iIltc
1.	(aIsikr;II11-st dt lIi..Iicia	is ol)r:i,s I1cCrSSI-

ri:1s pata a S	Ilr:lIw:I do'-.	)IpiiIIs l)ltiilieipais, 011 I'XiidaS
itli ()c(Irr(ieia ilt	:Iti11'ilts	i -a\ts 011 ctlinilal '	piililir:i

. " uIrtis h II(lllOraIfl('Iltos. r')ar()s e c-oiiser-
\i::t	III' lt'i,s	ltilIics itilll1iti 1 ):tis 111'	1151) (S1)((i1l.	IH)(l('1il(l
S(i	(II	-Xvtitc:i) (lii4'ta

i\rl	171	\	x'cuçu de olts iiiitaicijais 1l-1ïtiij
ii.	(ilij)lt. 1k'	)r(\ia	1tiI()1i/.tCIu IeisI;iIiv;t e da exi;t-nci,t
(e	l()tl('l() ()ttIiIYIltaria 011 (L'C(lit) atliciuiial piIia	is des-

pesas ('OrI('SJH)l1(l( ates
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Parágrafo único As obras delegadas ao Município.
em COnV(fliOS. terno sua exe('UÇO() disciplinada nos (CrITIOS

da (le1('Laç5 O reCC'l)i(I O 011 do aju s t e firmado

Art.  177 Nas obras públicas municipais, os respec-
tivos orçamentos flO() j)Od('iií<) ser nviteriores de mais de Seis
nicses t licitaçao

1 .° Sem j) te ( 1 111 ' houver necessidad ee (le ITU)( 1 ihcu-
Ç() do proj eto (Ia obra, dti iai te nexecuçao. Sera() elabora-
dos projetos e orçamentos complementares, sujeitos c :]pro-
vação do óru() eømj)('tCflt('

2:' Os valores I)n'Vistos &iu ()rÇafll('nIOS de obras
poderíto. de conformidade cern a legislação aplicável, ser
rIa USta(IOS, 1)1('(I liii t(' adoçãoo dc índices oficiais de orreçac

3. » A hei 1 icca< poderá ser dispensada para a
('Xecuca(c (II obras (Sj)('(l aliz:i<las, (ILIC somente determinada
firma 01.1 ('fllj)r('Sa ('Sl c 'l a t'iii c()fldiciCS (II » realizar sa tisfato-
ri ai n ei 1<

.\ rt 178 A exeellçao, jO'l() Município. dos serviços
j)ú 1 )Ii(OS de ii) teresst loca! s<'rú feita pelos órgos da Admi-
nisiraçio I)irela da Prefeitura. ou por autarquias instituídas
por lei municipal.

l:c t 'igrafo Iii! iCc c	A 1' \ec!IÇUO (le atividades (II' e(1li-
(a(t() 1' ('iIStlIO, saúde pública, Ii!Li('fl( e :tssist'licia, lia me-
dida ciii que com I) O tt elrl (l(Secii 1 ia tizaçuo, (oh) vantagens

I II oito ao custo e 1 eiieiêneia . pode rú ser alrUiuíchL iiu'olian-
lo prévia autorizaçii() legal. :i lundações oficiais 0u particula-
r(-, O fl SOCie(iad(s civis (l('(la radas de Mi !idade púl)lica

Art. 179	Os serviços locais (l(' iitilida<Ie I)úl)ii(a p0-

1 c rao ser executados:

pelosi lOS (ia Administração Direta (la Prefei-
Itii:t. (ltilil(!o) n:u) liti, IU1.	(lniIiislraçã() Municipal, entida-
los lUtll'(fLtieas ali p:iiacst:ltiis (111 1 l)Om l)1'(sbc-los:

11 por :tttta i(I 11015 11111 Ilici J)O is, tiatafl(h)-S(' de s(IVi-

Ç0S industriai ,,, coflietelais o!! Civis que 11:1!) eo)n)port('in ie-
nu l)craci.io aci mna do custo;
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III	por empresas pliI)Ii(aS	sti:da1'S (1v YCJ1()-
!IlId 1111S1a iiislittiítl:is por lvi flltIfliC j J);Il, !10S vasos dv S(rvi-
(1)5 (j(I	a(lIn t:iin rriu nnrac5o ivna do custo:

J\	fl1v(Iitflt( (ÍIIt(5S(	'ontr:itiinl, (()I11 aiitrizaçat>
l(iSlaliVa ( 54II)J)I'v J )	(h(1;I di Jicit. a IIIIÏIaS OU viu-
l)I(S' S 	dv	ii'viç(i'; industriais (iii
v()tiierciais qttv lido	 )nvvuulla i,1 I)ret(.'iIuuI'a	xtitar direta-
IUtile. 114'111 seani :ttriliuíd:is por lei iiitttiicipal	1 (uiti(1(lps
iI:i i(luiIuitstriç50 1Ii(lir(ta

\	uiioiliaiito txrnuissiio. a título Itea rui, Dor ato iii)
XvCUtivO. (1ltaiido sv tt'atit (lv svIViçoS traiisiti'ios.

1 Ç'	()	vi1iÍ1i(S Diu pulvt'ii, iuu(tcpvii(l(ult('IFtPiIt(' dv
i U(lefl izio. oloniinria t' a	)11CCSSO e tVO;t 1' a t)vrInSSio)

1	(ltI9tt) vxecut:t(k)S O, S(!Vi()S (t11 d('S(()ultOiiïti-
((1111 O	)T1truIu (>11	'Ir):

2	(1t1111(1	 OS SvrVicOS l)riStuI(l()S para
:1 teni luuiieuit<i dos

2: ' licitaçíiu pira iiccssu dv svrviçus dv uii-
lid,ide I)illira (l(\(u'( 5(1 pi'cvdida liv ampla I)tihlicidal(.
(()I11 j)lll)lIcaçi() Clv i(titUl (P1' Cl :IIutniC:ul() tuiiiliciii III) •3r4uj((
OfiCial do EsI;ilci i ( III QUIlO JOlulaI (Ii grandu ii ctItlCU'c) (I
(npititl

.. .\ j)(IlluuSsa() '1t J)ttIUIa cli. iiIiEaI (IC CIII-
IlialiltIl ti) (kiS iIitil(SSa(k)S. p,11 .a escolha (1(1 tuicllii,r pi'vti'ii-
(ttfltC

\rt. I)	\ il1StittliÇIo) de SCI'\'i(Ifl() administrativa,
li CC SSt'Lt ('lii 1('lit'fÍCIi) de I tiais ( U i r SeI'ViçOS 1)11-

Iii i('t)S 0(1	ilv	tltili(la(li.	1i11ilit	SF11	feita	1)1)1'	ii (C(( Ii)	do
i\(ctlti\(l. OU	iiicdiatitc	cO(ivcIle.c() vuut:'i.	ii
municipal i' o 1,iiti(ii hui

1	It1Itl()	(1111(1)	()	iucsl tiliiii.iIli,	(Iv	ittslitiiiçuii	Ila
SeI'Vi(I:k, cc)utl(ra a idciitilicaç:io	1 (Iclinlitaçulu (Ia arta
svrvitull(, (I(CI1LItr 'I a necessidade ou titilidaile l)ú1)liCa e
l;tivlv -vl	as	iiiiiiIits	(lv	iitilitiaci	il;u	1I()1)ri y ( ht(T(	ai-
viola.
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181 - A desapropriação de I)CUS (10 (lO11)iIIiO par-
ticular, quando reclamada para a execução (te obras ou ser-
viços municipais, poderá ser feita cm benefício da própria
administraçao, (las suas entidades descentralizadas OU dos
SC1IS CoflCesSiOfl;'Irios, flOS termos da lei federal

Art. 182 - Serão IiXU(l0S pelo ExcdiltiVO OS preços
(lOS SerVIÇOS J)úI)IiCOS e de lltili(la(Ic pI'Il)IiCa CXCC1I lil(lOS di-
retamente pela Prefeitura ou prestados pelas entidades da
Administração Municipal Indireta.

Parágrafo único --- A lei municipal estabelecerá os
critérios para fixação de preços e (lefiliiri'l OS SerViÇOS (IUC
serão re iii une eu (los pelo custo, acbna (lo CLISL() C nimixo do
custo, cm Itinçuo do seu interesse ecoiiôinico e social

Ai't. 183 l)everio ser aprovadas pelo Executivo as
tarifas ilos SCFVIÇOS cOilcC(li(los e 1fl1'Ifliti(tOS, (uan(to não liaj a
exigência legal dessa aprovação I°" órgiOS estaduais ou fe-
(leI'aiS.

Art.  181 - () Mti 1)1 cl 1)iO j)0(lC I'i'I receber do Estado,
1)0 1' meio (te convênio, delegação para a CXCCLIÇiiO dc obras
e serviços, (ieS(tC que lhe sejam assegurados os recursos ne-
cessários.

Art. 185	Para realizar obras e serviços de interesse
COiflLIfll, l)o(lera() OS Municípios:

1 --- firmar convênio ,, ( 01)1 a Ii1)iaO, COIlI O Estado, com
011 t i'o Mnificípio 011 CO1)) ei iii (lfl(les 1) riV:I(laS, Ima )I'eSt8Ç5()
de serviços da Sua competência privativa, (l Itafl ( lo ) lhes fal-
tarem recursos técnicos OU quando liaj a conveniência mútua

II	Consorciar-se ('0111 outros -Municípios.f)IOS

§ 19 - O iflsti'iiiuciito (te coiistituiçao (lO cOI1SÓI'CiO
(lcvci'á sei' aprovado pelas Ciiii:i ras dos I\l uiiici pioS inte-
grantes.

§ 2. - Os consórcios deverão Leu um Conselho Con-
sultivo, 110 qllal estejam rel)rcScnta(loS todos os i\luiuicijiios
integrantes, uni Diretor-Executivo e uni Conselho Fiscal, este
constituído de iilLiilícipes não L)CrtCflCCIlteS ao Serviço público
local.
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CAPÍTULO II

Da Atividade Social do Município

Art. 186 -- O (lCSCflVOlVifllcI) (O social no (flhl)itO local
é atribuiçío do Município, através do exercício (te ativida-
des (te pi'OiflOÇãO, iflCCIltiV() e COfl trote, al)raflgcli(lo) especial-
mente os seguintes setores:

1 - educação e cultura;
II - saúde e assistência;
III - esportes e recreação.

SEÇÃO 1

Da Educação e Cultura

Art. 187 - () Município oi'ganizar'o e iniintcra siste-
ma (te ensino próprio, com extensio COriCSI)O Ji (leflte i'ts ne-
cessidades locais de CdUCaÇãO geral e qualificação para O
trabalho, respeitadas as diretrizes e bases fixadas pela legis-
laça() federal e as disposições supletivas (Ia legislação es-
tadual

i. , lO(I(iZ'i SC1 organizioolo C)Iosvlho \l ii iiicipa 1 de
Edticaçuio 110 Mttii ici pio cuja sede teu fia 1)01)11 Iaçio superior
a 30.0(X) habitantes.

2. () Conselho I;stadua 1 de I_(Lllcaçao poderá (te-
legar parte ok suas atribuições aos Conselhos M uiiici pais (te
Educação, limitado o exercício da delegação ii uris(liçuo
territorial respectiva.

188 -- () Mu lliCÍpi() a plicani', obrigatoriamente,
em cada ano, no ensino de 1.0 grau

1 - vinte por cento, pelo 1)i(I)OS, da sim receita tribu-
tária;

 II - - vinte por cdli lo. Pel o ) menos, das tra iisfer'iicias
que lhe couberem 110 Fundo de, 1 articipação
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§ 1 . - Ao Município com 1)01)11 IaÇii() superior a 30.000
1 mahi ta ntes, ou a ele equiparado, compete, privativamente,
iimnter O ('flSillO (le 1. 1' grau na área rural.

ArE. 189 - () sisteuuia de CUSII1() (10 l\ElIIuiCí1)iO compre-
enderá, ol)rigatorian-ldnte

1 - Serviços de assistcncia ((iluciLcional que asseguielil
condições de eficiência escolar aos alunos necessitado.,;, com-
l ree1( leu (lo garantiatia (le cumprimentorinueuto da obrigatoriedade es-
colar, )uie(l RiU te u lix ii O) 1) :i aquisição (lO' material escolar,
transporte, vesttoi rio, a iiuuio'm fação, t lai liunuiito médico C (leu-
tu riO e outras formas eficazes (l( assistcuiciii familiar;

11 - ( ' II 11(11.1(1(5 (fLie ()I1rcl1eiu) p I'OieSS'Or('S e l)ais de
alunos, COlil O) OI) otivo (lo' co)lai)or1.I r pal'fl O funciona mcii to
eficiente (le cada estal)eleci 111(l) lo (le (1151 I1()

§ 1 . v - A execução total oti parcial olos serviços de
assistouiciii e(lucacioniii 1)O(ieiil ser :ml I'ii)Llí(lil I)e1() Município
a entidades locais ( l ime se OrLiWiZ('lfl, (0111 (1 o'stimntilo do Po-
der Público, para essa finalidade,Ii(lii(ie. (leS(i(' que COHStitUíd1.IS por
pessoas de counj)rovadii idoneidade, devotadas à solução de
probkinas sócio-educacionais (iii comunidade.

§ 2 . v - As (iltiola(i(s locais de assistcncia educacional
poderão rece)er, IIOS C011V ' ulius (piC se firmarem, delegação
para 11 adjudicação de bolsa-de-estudo.

Art. 19() - O ('1151110 (te 1." grau, obrigatório dos 7
aos 11 anos, S(rã gratuito nos eStilI)cleciniefltoS municipais.

§ 1. - Nos níveis milterior(s, O CIlSifl() somente Será
gratuito, nos estabelecimentos mmlliilicipais, 1)ii1l OS alunos
que l)I'varcm falta ou i ilsul ficic tida de recursos e imão tenham
repetido mais de un, 11110 letivo 0)11 est 11(105 correspondentes
no regime de matrícula por disciplina.

2. - Cabe O() Município I)1'omflOVer, anima luncuite, o
levantanien lo da 1)01)11 1aÇã() (JIIC ateu IICL' 11 III Ide escolar e
1)1'OCC(ier a sua CIII ii nada para 1)111 t rícui III

§ 3. , -- A Ii(iIllifliStriiÇão (10 ensino ilIiltIici1)il1 fiscali-
zará o &iiuii priuncui lo (Ia oI)riglmtorie(lIuie escolar e incenti-
vará a freq Uê11Ci (lOS alunos. nos
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Art. 191 - Os planos e l)roj('k)S necessários a
obtenção de auxílio financeiro federal aos I)IP'l mas de edu-
cação do Município serão elaborados j)el:t adiriiitistraçao do
ensino municipal, com assistfucia t'cnic:i, se solicitada, de
órgãos competentes da administração púl)lica

Parágrafo único - () Município acrescerá, ao auxilio
federal para a cOUCCSSaO de boba-de-estudo, recursos prá-
prios e os que lhe forem atribuídos pelo Estado para esse
fim.

Art.  192 - Cabe ao Mnnicipio F0fl14)VC r O desenvol-

vimento cultural da comun id:i(lc local, mediante:

1 - oferecimento tk (StilutIloS concretos ao cultivo
(Ias Ciências, Artes e Leiras;

II - coopenição coiui a Uni,-10 e O ESta(l() lia i)1otCÇao)
flOS locais C objetos (le interesse liistoric() e artístico

Ill - incentivo 11 pronu)çau e (liVtilgacao (la histo'oiia,
dos valores humanos e das tradições locais.

Parágrafo único - 1: facultado ao Município:

1 - firmar convênios de iiutcrcàiuhio e c)OpCtUÇIO fi-
nanceira, com entidades públicas 011 j)li Va(IUS, l nO presta-

ção de orientação e assistência na criação e matititenção de
bibliotecas públicas nas se(lcs municipais;

2 - pl'iflOVer, mcd jante iflC( itt vos especiais 011 con-
cessão de prènflos e bolsas, ativiolaolos e estudos de interesse
local, de natureza científica ou sócio-econômica

SEÇÃO II

[)a Saúde e Assistência
Art. 193 - Os serviços locais de saúde l)úl)lica, luigie-

ne e saneamento serão prestados pelo M ti iuicí pio, em articula-
ção com 05 Serviços congonercS da Lniao e (li) Estado.

§ 1.' - Para a prestação (lesses serviços, o Município
po(lcrá promover:
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1 - iInl)lantaci() e manutenção da rede local de postos
l)de liiienc, ulnulatórius lflé(lieOS, depósito de rne(llcamentos

(' gal)inetes dentários, com prioridade em favor das locali-
dades e mreas rurais em que miiu haja serviços federais ou
estaduais correspondentes;

2 prestação pimanente de socorros de urgência a
doentes e aci(lelltados, quando não exista na sede municipal
Serviço federal ou estadual dessa natureza;

3 - triagem e encaminhamento (lC insanos mentais
e (lo)efltCS desvalidos, (itlilfl(lO fla() seja possível dar-lhes assis-
tência e tratamento com os recursos locais.

§ 2. Q	Os serviços de saúde pública serão prestados
gratuitamente à população compruvadamcnte necessitada.

Art . 19 . 1 - Os serviços locais de saúde púh)l ica 0-

(leraO ser prestados:

1 -- diretamente Pehl administração municipal
II - por autarquia municipal OU ltiiuliçao instituída

para esse fim Pelo Município;pio
III	p' entidades 1)úh)iic:IS 0)11 privadas COfli a tllflÇa()

no setor, mediante convênios;
IV - por profissionais especializados, lfle(l j ante con-

trato de prestação de serviços firmado com o Município.

Art . 19) - O CX(1'CíciO da competência de cooperação
(10 Município 110) âmbilo da assistência social poderá ahran-
(cr mediante a ri iculação COlfl os serviços federais e estaduais
('OI1LêflCI'CS

1 ---- proteção à maternidade, à infância e à velhice
(lisa m pai'aolas

II - ajuda tos desvalidos e às famílias numerosas des-
providas de recursos;

11'	1)1'OteÇão e ('Ilcanli II Inimento de menores al)afl-
(l0111(IOS

1V --- recolloimucri tu, encamu i 11 liamento e recuperação de
(lesIj iistadøs e nlarginais
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V -- conhl)atc i nwn(licf(ncia e ao (1csen1J)reo;
VI -	ageflei aiiit'ti lo e (-0lOC:LÇaO (t(' lilaO-dC-01)ra local

Art. 196 - - i; facultado ao 1\iLIIliCil)I0:

1 - (i)nccde 1' slIl)vcflç(('S a efltida its assistenciais pri-
va(laS cicciara(laS (ii' litili(Ia(l(' i)l'liilica 1) 01' lei lillIIiicil)al

II	firmar ('011 V1ii() ('(liii ('ii li(lade púlAica (iii priva-
(Li para )i'(StaÇaO (II' Se1'V!Ç0S II(	tSSiStcui('ia SOcahi i,1 COIflLI-
lii(lade local.

SEÇ.() III

I)os Ex/)Oi'1's (' R('cr('(sç(io

AM 197 - (uln ao MLIII I('I 1') updar e i I1C1'('Iii(Ii tar as
j)rhtieas eS1) O 1'ti V iS OU comttui i( laile. IIic(I jante cStiinhIk)S es-
peciais e auxílio  01 tv i'i ai as agremiações organizadas pela
J)( )I)t1 laçiu) (Iii ioi'iiia regular.

1: ( ) \l LIIIICÍ J)i0 l)()(I(I''I, IflC(lih Ii te convênio)  011 ULI-

torizaçao, CUIICC(1 ('I'Uc Itibes OLI ig1'1'Ii1ih(U('S ('SI) U l'tiVaS lo-
cais, regLilarinente couislituídos, a Iltitizaça() lcInl)oI'h ria, com
011 sem CX('IUSiVi(lade, de I)I'IÇaS de esporte, CStíl(iOS ou
centros eSJ)O1,I1VOS (lIa coflStI'LI1I',

2. - - zo1iimiIiJstraç.h() ihiLhI)i('il).hi liscalizar;i a orga-
nização e O) FLII1CIOI1UII1cUb) rt'ghiIh res e as práticas esl)orti-
\'US (Ias agreliliacoes locais 1 n'ul(' hei I Ias rum qualquerUCF for-
1I1l (IC ULIXIIIO OU cno)eraça() (I(( \l1IIUei)i0.

Art. 198 -- () \l1l1iiCípi()	)i'0)Uh'Cl iiii' 'L 111('lOS de re-
creação sadia e couist rui 1 IVa a ('()iI1LuILi(ll(le, mediante

1 -- I'C5(i'VU (I( (Sl)a( 0S \rl'dCS 1)11 livres, CIII fornia (le
Pilr(11.1eS, lft)5(ItIeS, ja i'tl lis. praias e assemelhados, eufilo base
física (ia recreação LI ri ia na;

II	- constriiçau e e(jlIi j)alUClit() de parques infantis,
centros de j llVCfltLl(te (' ('dihCi() (te COOVI VC1ICi a C01111111,11;
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III aproveitamento e adaptação de rios, vales, co-
linas, montanhas, lagos, matas e outros recursos naturais
COmo locais (te passeio e (liStração

Pará grafo l'iiliCO	() planejamento da 1'dCdÇ() Pelo
Município deverá adotar, entre outros OS seguintes padrões

1 - - CCOiu)ntia de construç o e manutenção
2 - possibilidade (Id fácil a 1)IN)VdI tamento, pelo públi-

co, (Ias áreas (te recreação;
3	facilidadeadc (Id acesso, de funcionamento, de fisca-

lização, sem prejuízo (ia segurança;
1 - aproveitamento dos aspectos artísticos (Ias bele-

zas naturais.
Art. 199	Os Serviços mflhiItiCi1llLiS de esportes e re-

creação articular-se-ão entre si e com as atividades culturais
do Município, viSafl(IO à implantação e ao desenvolvimento
do turismo.

CAPITULO III

Da Promoção (10 Deseim volvi m en lo

Art. 2(0 - O desenvolvimento físico-territorial, sócio-
-econômico e administrativo (10 Municípiopio será Promovido
mfle(IiaI1te

1 -- adoção de diretrizes e normas SO1)rd rnat(ria 111-
1)almíslica de interesse local;

II	elaboração e dXeCflção (lo Plano Municipal (te
Desenvolvimento Integrado;

III -- organização e im)licaÇão dos orçamentos pluria-
nuais de investimentos.

SEÇÃO 1

Do Planejamento Urbanístico

Art. 201 - O planejamento urbanístico municipal
terá li iÇUO (te instrumento de iii tcgr;mçiio Li rhano-rit rir 1.
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Parágrafo único	Aplicar-se-io ao planejamento tir-
l)anístico, entre outros, flS stgiiintt'S (lil'CtI'iZeS

1 - controle do proevsso de urt)a a iaça. para asse-
gurar-lhe eq a ii ii )ri() e evitar o despovoa inc ato (lis 5reas agrí-
colas OU pastaris;

2 -- O1't!1iZi1ÇitO, TIOS limites <li cOmj)et&flCiI iflUfliCi-

pa1, das funções (1I vida coletiva, abrangendo Ilal)itaçiio, tra-
balho, cir('Htaçii() C recreação,

3 - promoção de irielhora in&'iitos fl1 áreti rural, na
IUe(I ida IWCeSSiI ri i ao fl iistaincii (o (lesta Io) crescinlen lo
dos núcleos url)a flOS

1 - iflCOr)O1lçaO (10 l)I'OCCSSO de plancj amento) ?
:idniiii istração, COmO Via para tomada de decisões.

Art. 202 - A li'gislaçao) municipal de planejamento
definirá a matéria tirl)alIiStiCa dc interesse local e eslabe-
teceri'i os roteiros de elaI)OraÇUo) (IC planos e ()rogral)UIS de
sentido urbanístico, com observa neia das normas comistitu-
cionais e legais aplicáveis.

Art. 203 - () Mtinieiiao clal)orarl as liorinas de cdi-
ficaçíio e de zoncamen lo) e loleamiiento urbanos ou para ex-

urbana, atendidas as PCC O I 1 iilri(la(les locais e respei-
tadas as diSj)OSiCõcS de lei federal ou estadual

§ 1. -- As noriiius (te edificação conterão OS seguintes
mínimos para as	 naárea rural.

§ 2. - O Município promover, Com o objetivo de im-
I)C( li e, lias áretis u rba nas, a turmnaçao (te favelas e a especula-
Ou imoluliaria

1 - incentivo à CO11SI ruc:oo) (iC unidades e conjuntos
residenciais;

2 - reserva (te óreas na periferia (li cidade;ade;
3 - f rmaçiio (te centros CoflhlllH lá rios rurais.

Art . 201 -- As nornias de zoneaiiiento deverão asse-
gurai. ii coorolomiaçato (1:15 localizações (ia ilal)itaÇa() C (10 tra-
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balho, neste comprcdn(lidOS O comércio a insdustria, as ati-
vidades hortigranjeiras, os serviços e a adiniiustraçuo.

1.9 - O planejamento dos meios de transporte vi-
sará à :irticulaçiio (lestes com as localizações do trabalho ur-
bano.

§ 2. - A orga iiizaçio urbanística (lo trabalho agrí-
cola, com i implantação de centros comunitários rurais,
objetivará a formaçio de núcleos com estrutura comunal e
capacidade de )ro(1l1Çiï0.

Art. 205 - O planejamento das áreas para recrcaçíiø
poderá incluir lotes de recreio, l)at(llcs e Ci1I)OS de recrea-
ção, parques de vizinhança e g randvs )arques.

§ 1. - A lei municipal definirá os requisitos de (li-
mensao e equipamento (Ias áreaS jiii'a recrcaçiio.

§ 2. - O Município cStal)Cl(cCl'a incentivos à COIIS-

truçío:

1 - de CSt8(liOS para prática de atividades esportivas;
2 - de recintos pai realizaçilo de espetáculos II111SI-

cais e cênicos;
3 - de clubes, bibliotecas e museus.

Art. 206 - O planejamento municipal (la circulação
(leVC1á estabelecer:

1 - regime de utilização (Ias vias e logradouros pú-
blicos;

II - as medidas necessárias para (lar COfl(liÇõCS (IC
segurança ao movimento (te veículos e pedestres;

III -- as características das vias a construir ou remo-
delar;

IV - a estrutura dos transportes coletivos.

SEÇÃO II

Das VO1Ji1(L( de Desenvolvimento Integrado

Ai-t. 207 - O planejamento das atividades e a orga-
n izaçáo da administraçãio do M unici pio deverão fundar-se,
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(()flI OJ)SCI'VfiflCifl (IHS I	Ii ;lri(la(I(s locais, Cm princípios
t(!Cfl i(0S de I) rO flIOCií() do (1(S('flVOl Vim('nt() ifltCLra(1()

I:irafo úuiro -- Os planos ( plH.raInas do gover-
II flhti I liCilHll inaiiter-se-5o atua lizados e adequados a rea-
lidade do MIIII1CÍ1)iO

Art . 20 - O Plano \i uinieipal de 1 )eseiivolvimento
Integrado ser () doei O OH lO olicin 1 de ina flif('StaÇi0. pelo
L(ïVer11O (li) i\1iiicípio

1 do Seu COflht(1IIRfllo (Li realidade local, em ter-
11105 de Pi)1)k111ls, liiiiilações, possibilidades e 1)Otcqlchuti-
(la(les;

II - dos ol oj e! ivos e (tirei rizes adotados j)ari( Orientar
() (l(S'll\0lVi1ieHI o local d ti i'a II te (lelt 11111 i1a(l() j)1'Iz()

111 - - das 1flC(li(LIS progaiiiaolas j)I1'a aluiiçar, cm
prazo menor, alguiis dos objetivos do (iosenvoivimcllto.

1.- - O Plaito abraligerá OS Segui utes aSi)ectoS (lo
.leS(n\olvilneIllo 11uIi1icii)al

1 -	IiSiC(.)-leiii torjiul, Colil	 sobre a cdi fica-
OS SOIVIÇOS I)Ul)IicOS locais, 4) sisteiiia viário, o zonciminen-

to e o loteamento;
2 social, (0111 (liSl)S(S sobre a livi(la(les O' cmnprc-

e11(hIi1(mItos de P1'14)ÇU() do loemn-ostar da puptiiaçio e estí-
mulos i\ elevação (la CIimnuti)i(lil(iC local;

3 -• econômico, com dis)osiçes sobre atividades e
realizações (lCStiIliU1aS a ill('Cfll iva i' ii l)1O(llIÇãO e a circula-
ÇiIO de riquezas mio \l 0111 iCil)iO

1 -- iudiniiiistrutivo, ('0111 normas (Ir Ol'gaIIiZUÇão ilisti-
tuiciona 1 pie aSSc'4111'('IH a j)er1i)am1(I1cia (to )I'OCCSS() de l)lU-
1iCj aiïio'iitoi 1 a iii teiaÇto) das ai ivi(la(IeS municipaispais nos 1)iu-
HOS cSta(ILiilI e nacional

§ 2.9 - O \lu o ici pio iir, após t rês a mios de vigência
<testa Lei ( OIJ1 pi&miioiitii 1', IO.R) tiver ainda  (iflf)U1'a(lO 1) SCU
Piano Municipal dc 1 )csenvoivimemito Integnulo, fla() poderá
piei tear auxílio li IUIIICCI I'O ou empréstimo do Estado.
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Art. 209 - A elahoraçio do Plano Municipal de De-
seflVOlViIflCflt() Tfl 1('gtl(l() p(aleró compreender as seguintes
fases, COn) CXtCIISU) e profundidade Compatíveis COfli O 1)0rt('
e as peduhiari(lacirs do Mtinieipio

1 - eStll(IO preliminar' ai iratigendo

a) U vali aça O (laS COli (1 iÇO(S (1C (lese flvolvi meu to;
b) avaliação das condições da adiniiiistraçao local;

11 - diagnóstico:

a) (10 (IeSeflVOlVifllellt() econômico e social;
1))	da orga IlizaÇii() te rei forja 1
e) (Ias atividades-filn da Prefeitura;
(1) da (>rganizaÇaO administrativa e (laS atividades~

-meio da Prefeitura;

111 - definição de diretrizes, COiiiprCCfl(lCfl(lO

a) política de (lCSCflVOlViIflCfl to;
1)) diretrizes de (lrSenvolvimrnt() econômico e social;
c) diretrizes de organização territorial;

IV --- instrunientação, incIuln(lo

a) instrumento legal (lo Plano;
1)) programas relativos às atividades-fim;
e) programas relativos às atividades-meio;
(l)	)rog1In1as (lepeIl(lCfltes da Cooperação de outras

entidades púl)liCaS

Parágrafo único - Ê facultado iI() Estado prestar assis-
tncia técnica e c(n)peraÇi() financeira à e laboração do Pia-
no Municipal (Ir Desenvolvimento Integrado.

Art. 210- - O Plano de Ação do Prefeito será, durante
O fliafl(IatO, O 1 IlStrLlIimeflt() (Ir execução sistemática e contí-
nua (10 Plano Municipal de 1 )cscnvolvi tileti t() Integrado, de-
Vefl(lO conter:
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1 - a POlitiCa de flÇOO do Prefeito;
li - o protraiïia (te trabalho;
III -- - OS piogiins de COO)('IIÇa()

INUM

SEÇÃO 111III

Dos (í)rÇaIneIli()S Pl11.1i(lflhi(1i.S (I( I!1V('SliIfl('fl!oS

Art. 211 - Os Orçaiiientos Piti nau nais de Investimen-
tos (10 M(Iflicipi)). FcSptita(IOS OS OiJ(lI)S e as diretrizes (1(1
1 > lauio Mitiiici pai de I)senvolvimnnto Integrado, considera-
rão as (les pSUS cxcltlsivani(n te (ie capit& e dcvcrao al)I'a o-
Cr período de três anos

1. Serio rei ciunadas as despesas de capital de
todos os orgaos, ltIfl(1OS e ('litid:ules da Aduuuiustriiçao Mutilei-

pai Direta e Indireta, cXeiili(liIS, dentrim as ititijuas, SOIIHote

as quv 1O rembamStll)VVUÇÕCS OU ti insi cIIcitsa conta
de orÇaIfl('Ilto) anual.

- A iflclIISu() das (iCSi)CSOS (te capital (ias enluta-
dcs da Ad uni o ist a(o) Indireta Ser:! feita sol) a fornia de do-
Iaçics globais.

Art . 212 -- A reia(:uo dos I(CIUSOS orçnnieuit:'trios e
c 1 ra- )rça mci lá rios au nal i nem u te olesi in :tdos, um ( )rça unen lo
E1t1 ria titia i de luivest iuwni( s, i,1 sua excel ucio, inclui ir:'u Os Ei-
naumci;uinentos COIitl'a1i(iOS OU previstos, de origem iuuteriia ou

te i'n:u.
Art. 213 - - A c1:u1or:içio e a organização dos orçamen-

tos 1)111 ria iva is (iC 1 ulVesli 10011 [os far-se-iio pela forma pre-
vista lia federalleiSlUÇil0 lC!(lei':t 1 e a sua [na uni taçao fase cio
ll l a ['Cnta dias, liiJus os lUi1, uiao haVLflo1o) deliberação da
(:ânaia, seriu cotlSi(icr:l(i() al)Io)Va(IO.

I:iiiguifi (mico -- ( ) prefeito I)imt, a qualquer tem-
pIX)i)O l a ( Lutara, it1Oti\a(iafli(1ll(, a i'cViSao (1(1 orçatimeli-

lo pluiiaumual de investi m(- (III (3 :icrCSciIflo de exercícios
pala substituir OS :t \cu)1i(itJS
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TITULO VI

Das Disposições Finais

CAPÍTULO (iNEC()

Das Disposições Gerais e Transihírias

Art. 211 -- O Estado inantera ó14aO de assistência ao
[)1UWJ OlHento) e ii a(lIniIlistraçao municipal, na forma da lei

Art. 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a trans-
ferir ao Município 05 CStal)CIe(ifl1(fltUS (le ClIsinO (te P1'ilflCiI'0

Lrau, localizados iia zona rural e a doar os respectivos pré-
(tios, instalações e equ i painen los.

Art. 216 O Prefeito l)101l1o\'Ci, nas SC(ICS (10 Muni-
cípio e dos I)istritos, a fOrflhaÇ O (te (11)10 entidade COiflUfli-

tiria, cujo fim será c(dai)orar linzuiminimeM na conserva-
(:ao dos 1)ré(iiOS 1)itl)IiCOS estaduais e 111 til) c im is, providen-
ciando a sua organização e (teci ara çio de utilidadeol a(ie p1'11) lica

Art. 217 - O Municípiopio (leve ada pIar its normas
constitucionais e is desta Lei Complementar, no prazo de
doze meses

1	O Regimento liiteriio da (fiinara
11	o Códi go Trilni trio;
III	o Código de Obras;
IV	o Códi go de Posturas;

o Estatuto dos Servidores Municipais.

Art.  218 - Poder'i o Municíp io ,tiici pio, IiIC(tiantC CO1IVCII io
CO!)) O Estado, dotar os l)cstacaineiitos Policiais e de Bombei-
ros (Ia Policia Militar (10 Estado de Minas Gerais (te prédio
para fu ilciol)alnent() (lO) Quartel (lo 1 )estaeainento, IflCiO5 (te
comi nicaçilo e transporte, l)CIfl COlHO de outros recursos ina te-
riais I1CCCSSi'Il'iOs a (xccuçit() (los serviços flU arca ola respec-
tiva Inunicil)ali(lade

P;irúgrat'o único - Os CO1)VêfliOs serão CcIebra(lOS, P'
[)arte do Estado, pela Policia Militar, Cal)CWlo) ao SC1I Coinan-
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ilan t(-(era 1 rejreseii lar o Governador (lO ESIa(lO nos atos
(te SIlO assinatura.

Art. 219 - Os serviços básicos de interesse coinuni
de municípios que COIlsI itu irem Mutropolitalia terão
f)lanej alflcii to. c(x)r(lella( , iTto e CX('CIlÇãO ifl tegr:ulos, na forma
de Lei ( loIn!)l(,1c,Itar F'('deliII

rt . 220 - É assvWn-ado ao) III IlCi()flã rio, CX-C()lnl)a-
teu 1 e (laS Forças EX1)4 (1i(1011 i ris Bras ileiras, (Ias Forcas Ar-
Illa(lus e da \l:iriuulia Mercante do Irasi1. (lEl o tciulua partici-
1)Odn (leti\'allleflte (le O) i'açTcs 1)éliCils, <Ia 2. Guerra l\!tl11-

olia 1, os direitos consignados la) ari . 197 da ( 11st i til io.a() Fe-
deral.

Art.  221 - A primeira lei (filadrienal de I)ivisão
Adiuiiuislrativit, de que truta o (lapíliilu Til do Título 1, des-
ta 1 ei Complementar,plemeui lar, serã vota da a partir do ano te 1973,
entrando (111 Vigor no 000 de 197.5.

Ar!. 222 - O Governo do Estado ullall(litri'l iuuhlicar
em folhetos, pelo 1 llStiILlto 1i 1 iwíro de Assistência aos Municí-
1)iOS, :0 presente Lei de Organização Municipal, para dis-
trilauicao gratuita aos Prefeitos.

223	Esta lei entra cm vigor a 1 . de fevereiro
de 1973.

Art.  221 -- - flevoga m-se as d is1)oSiç(5cs cm contrário
\lu1(lO, portanto, a todas as autoridades, a quem o

('011lICCIIIl(!ItO e ('x(uuçào dest:t lei i)ert(ncer. ( I UC a rum-
P0 111 e façam cumprir, tão intei comeu te como nela se
contém.

Dada no Palácio da Lii ouro l:u(le. ciii Belo Florizoute,
aos 28 de (lezeinilro de 1972.

HONI)ON PACHECO
Abílio .i!(IC/IWI() Filho
/?afw'l Caio Niutes Coei/ia



RAZÕES 1)0 VETO

O artigo 155 da Proposiçao de Lei 11. 9 6.622, que con-

tém a Organização Municipal de Minas Gerais, ora cm exame,
contrai a competência do chefe do ranio executivo (Ia a(lurui-

fli stra Çíi() local para procede l , ao r('cru tainen to de servido-

reS, Sol) O reginw da legislação do tral)a llH) nOS 1)crío(IOS em

que se realizam as eleições P1 ra composição dos órgãos do

governo miiiiicipal

entretanto, considerar que essa disposição,

rigidamente enunciada, poderia cansar sérios embaraços ao

sei-viço público, que requer CXCCUÇSO contínua e permanente,

tendo cm vista os legítimos interesses da coletividade

Por outro lado, a inatériit regulada 110) IieflciOfll(lO

artigo 155 já foi objeto de mais apropriado tratamento na

legislação federal aplicável aos entes locais, editada com o
propósito de controlar a despesa pública e dc acautelar a

legitimidade (10 l)1'0Ce5s0 eleitoral. Fê-lo, contudo, em boa

medida, sem limitar o recrutamento, quando necessário para

o atendimento de serviços considerados essenciais.

Essa orientação, colhida ao exame mais atento do or-
denamento jurídico, sobreleva, também, ao condicionamento
expresso na cláusula "de caráter temporário", inscrita no
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inciso 1 do artigo 133 (ia proposta, razão pela qual lhe nego.
igtia Imente. sanção.

Pelas razões expostas, de relevante interesse 1)UhliCO,

OJ)onlio veto ao artigo 1E) e a cXpreSsao "(Te caráter tempo-

rário-, inscrita no inciso 1, do artigo 133, da Proposição de
Lei n. 6.(22, à egrégia Assciulikia Legislativa
do Estado,):lra o) SCII JIid iS l)C ilSãVel I.('CXI Inc

Palácio da 1 il)(r(1ade. ('III Belo 1-lorizonte, aos 28 de
(l(Z(ifll)1'u It 1972.

RONI )( )N PACHECO

Governador (lO Estado de Minas Gerais
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