


AS Vereadores da camara Municipal de Nonoai, reuni-

dos em Assembleia, no uso das prerrogativas conferidas pela Constitui-

lfaO Federal. afirmando a autonomia politica e administrativa de que e
investido 0 Municipio como integrante da FederalfaO Brasileira, invocan-

do a Protel;aO de Deus, promulga a seguinte LEI ORGANICA MUNICIPAL..



Art. 1.0 A organiza<;:ao politico-administrativa do Municipio de Nonoai,
como entidade federativa, rege-se por esta Lei. Organica e as

demais leis que adotar, observados os preceitos estabelecidos pelasCons-
titui<;:oes Federal e Estadual.

§ 1.° Mantem-se 0 atual territ6rio do Municfpio, cujos limites s6 podem
ser alterados desde que preservada a continuidade e a unidade

hist6rico-cultural do ambiente urbano, nos term os da legisla<;:ao estadual.

§ 2.0 A cidade de Nonoai e a sede do Municipio.

I - Permitir ou fazer uso de estabelecimento grafico, jomal,
esta<;:ao de radio, televisao, servi<;:o de alto-falante ou

c:ualquer outro meio de comunica<;:ao de sua propriedade para propaganda
polftico-partidaria ou fins estranhos a Administrac;:ao;

II -- Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, embarac;:ar-Ihes 0 exercicio,
subvenciona-Ios ou manter com elas ou seus representantes rela·

c;:oes de dependencia ou alianc;:a;

III - Instituir ou aumentar tributos sem que a Lei 0 estabelec;:a.

Art. 3.0 Sao Poderes do Municipio, independentes e harmonicos entre
si, 0 Legislativo e 0 Executivo.

§ UNICO - Salvo as exce<;oes previstas nesta Lei Organica, e vedado a
qualquer dos Poderes delegar atribuic;:oes, quem for investi-

do na fun<;ao de um deles nao podera exercer a de outro.

Art. 4.° 0 Municipio pode celebrar convenios com a Uniao, com 0 Es-
tado e com outros Municipios, mediante autoriza<;ao da Cama-

ra Municipal, para 0 desenvolvimento de programas e prestac;:ao de ser-
vivos.

Art. 5.° COMPETE AO MUNICIPIO, NO EXERCfCIO DE SUA AUTONOMIA:

- organizar-se administrativamente, observadas as legisla<;:oes
federal e estadual;



II '- decretar suas lei, expedir decretos e atos relativos aos assuntos
de seu peculiar interesse;

III - administrar seus bens, adquiri-Ios e aliena-los, aceitar doac;:oes,
legados e heran<;:as e dispor de sua aplica<;:ao;

IV - desapropriar, por necessidade ou utilidade publica, ou por interes-
se social, nos casos previstos em lei;

V - organizar os quadros e estabelecer 0 regime juridico de seus ser-
vidores;

VI - conceder ou permitir os servi<;:os publicos locais e os que Ihe se-
jam concernentes;

VII - elaborar 0 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecen-
do normas de edifica<;:6es, de loteamentos, de zoneamento, bem

omo diretrizes urbanisticas convenientes a ordenac;:ao de seu territorio;

VIII - estabelecer norm as de prevenc;:ao e controle de rufdo. da polUi-
<;:aodo meio-ambiente, do espa<;:o aereo e das aguas;

IX - conceder e permitir os servic;:os de transportes coletivos, taxis e
outros, fixando suas tarifas, itinerarios, pontos de estacionamento

I I flradas;

regulamentar a utiliza<;:ao dos logradouros publicos e sinalizar as
f ixas de rolamento e zonas de silencio;

ell clplinar os servic;os de carga e descarga e a flxacao de tonela·
o m media permitida;

belecer servid6es admlnlstratlv8s necessarias a realiza<;:ao de
servic;:os;

Iplinar limp za do I gradouros publicos, a remo<;:ao do li-
d Inl III r dl p r sobre a prevenc;:ao de incendio;

ord n m nto territorial, at raves de planejamento e
U ,pare lamento e da ocupa<;:ao do solo urbano;

Pl'ot c;i;io do patrimonio historico-cultural, observada
o mpetenela fiscalizadora federal e estadual;

IIlgl n, ao bem estar publico e aos bons costumes;

bem como 0 horario de funciona-
ntos comerciais, industrials, de presta-

<;:aode servi<;:os e outros;

XVIII - legislar sobre 0 servi<;:o funerarlo e cemiterios, fiscalizando os
que peirtencerem a entidades particulares;

XIX - interditar edificac6es em ruinas ou em condic6es de insalubri-
dade e fazer demolir constru<;:6es que ameace~ a seguran<;:a co-

letiva;

XX - regulamentar a fixa<;:ao de cartazes, anuncios, emblemas e quais-
quer outros meios de publicidade e propaganda;

XXI - regulamentar e fiscalizar as competi<;:6es esportivas, de espeta-
culos e os divertimentos publicos;

XXII - legislar sobre a apreensao e deposito de semoventes, mercado-
rias e move is em geral, no caso de transgressao de leis e demais

atos municipais, bem como sabre a forma e condi<;:oes de venda das coi-
sas e bens apreendidos;

XXIII - legislar sobre servi<;:os publicos e regulamentar os processos de
instala<;:ao, distribui<;:ao e consumo de agua, luz e energia eletri-

ca e todos os demais servl<;:os de carater coletivo.

Art. 6.° Sao bens municipais todas as coisas, moveis e imoveis, direi-
tos e ac;:oes que, a qualquer titulo, perten<;:am DO Municipio.

§ 1.° A administra<;:ao dos bens municipais e de competencia do Prefei-
to, exceto os que san utilizados nos scrvi<;:os da Camara Municipal.

§ 2.° E vedad.a a doa<;:ao, venda ou concessao de usa de qualquer fra<;:ao
de parques, pra<;:as, jardins e largos publicos.

Art. 7.° a uso dos bens municipals por terceiros pod era ser feito me-
diante concessao, permissao ou autoriza<;:ao, conforme 0 caso

e 0 interesse publico exigir.

§ 1.° A concessao administrativa dos bens publicos de usa especial ou
dominicais, depend era de autoriza<;:ao legislativa e concorrencia,

far-se-a mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrencia
podera ser dispensada, mediante lei, quando 0 usa destinar-se a conces-
sionaria de servi<;:o publico, a entidades assistcnciais ou quando houver
relevante interesse publ ico, devidamente justificado.

§ 2.° A concessao administrativa dos bens publicos de usa comum so-
mente podera ser outorgada para finalidades escolares, de assis-



Lencia social e turfstica, mediante autorizac;:ao legislativa.

§ 3.0 A permissao, que podera incidir sobre qualquer bem publico, sera
feita a tftulo precario, por Decreto.

§ 4.0 A autorizac;:ao, que pod era incidir sobre qualquer bem publico, se·
ra feita por Portaria para atividades ou usos especfficos OU tran-

sitorios, pelo prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 8.° jj. alienac;:ao dos bens municipais imoveis, subordinada a exfs-
tencia de interesse publico justificado, sera sempre precedida de

ilvaliac;:ao, autorizac;:1'1olegislativa e concorrencia, dispensada esta nos se-
quintes casos:

I - doac;:1'1o,devendo constar obrigatoriamente do contrato os encargos
do donatario, 0 prazo para seu cumprimento e clausula de retraces-

10, sob pena de nulidade do ato;

II - permuta;

III - vendas aos proprietarios de imoveis lindeiros, de areas re,m~nes-
centes e inaproveitaveis para edificac;:1'1oresultante de obras publlcas;

IV venda, aos proprietarios de imoveis lindeiras, de areas publicas
remanescentes de obras publicas ou modificac;:1'1o de alinhamento,

Ipll " S jam aproveitaveis ou n1'1o;

V n dispensa que aludem os incisos I, II, III e IV do presente artigo,
c1Qvcra ser autorizada pel a Camara Municipal.

1\11, 1).0 A alienac1'1o dos bens moveis sera precedida de avaliac;:1'1o,auto-
rizac;:ao (egislativa e licitac;:1'1o, dispensada esta nos seguintes

Art. 12 A administrac;:ao publica municipal, observara os pricfpios da lega-
lidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Art. 13 Os cargos, empregos e func;:6es publicas municipais san acessf-
veis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos

moveis por compra ou permuta depende-
autorizac;:1'1o legislativa

em lei.

Art 14 A investidura em cargo ou emprego publico depende de aprova-
<;:1'10previa em concurso publico de prova ou de pravas e trtulos,

e1aborados e coordenados por comissao especial mente, designada ou em-
pi esa esp6cializada, ressalvadas as nomea<;:6es para cargos em comissao
cieclarados em lei de livre nomea<;:1'1oe exonera<;:ao.

§ 1.° - A contrata<;:ao de empresa especializada ou a designac;:1'1ode co-
missao especial para coordenar e aplicar as provas do concur-

so publico, dependera de aprovac;ao previa da Camara Municipal
de Vereadores;

§ 2.° 0 prazo de validade do concurso publico sera de ate 02 (dois)
anos, prorrogavel 01 (uma) vez por igual perfodo;

§ 3.° Durante 0 prazo improrrogavel previsto no edital de convocac;:ao,
aquele aprovado em concurso publrco de provas ou de provas e

tltulos sera convocado com prioridade sobre novos concursados para as-
sumir cargo ou emprego, na carreira;

§ 4.° - A nao observancia do disposto neste artigb e em seu paragra-
fo segundo implicara a nuHdade do ato e a puni<;:1'1oda autorida-

de responsavel, nos termos da lei.

Art. 15 Os cargos em comissao e as func;:6es de confianc;:a serao exer-
cidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de

carreira tecnica OU profissional, nos casos e condi<;:6es previstas em lei.

§ 5.° - E vedado ao servidor publico trabalhar sob a chefia imediata
de c6njuge ou parentes de ate 2.0grau de linha de parentesco.

Art. 16 A lei reservara percentual dos cargos e empregos publicos pa-
ra as pessoas portadoras de deficiencia e definira os criterios

de sua admissao.

Art. 17 E garantido ao servidor publico civil 0 direito a associac;:1'1osindical.

I" IlllllLa;

Wl)( B, que s rao vendidas na bolsa.

() Mlmlc[pio, pr f r ntemente a venda ou doac;:ao de seus b~ns
III()VOIS, outorgor a concessao de direito real de uso, median-

IHllo Izn<;- I gl lativa e concorrencia.

podera ser dispensada, por Lei, quando ~ uso
concessionario de servic;:o publico, a entldade
quando houver relevante interesse publico, de-



'1 \JNI 0 A proibic;ao de acumular estende-se a empregos e func;6es e
abrange autarquias, empresas pub/icas, sociedade de econo-

I,ll I III 'to e fundac;6es mantidas pelo Poder Publico.

Art. 25 As obrigac;6es pecunJarias para com os servidores ativos, inati.
vos ou pensionistas da municipalidade, nao cumpridas ate 0 CII.

timo dia uti! do mes da aquisic;ao do direito, deverao ser liquidadas com
valores atualizados pelos indices aplicados para a revisao geral dn remu-
nerac;ao dos servidores publicos municipais.

Art. 26 A publicidade dos atos, programas, obras, servic;os e campanhas
dos 6rgaos publicos devera tel' carateI' educativo, informativo

ou de orientac;ao social, del a nao podendo constar nomes, simbolos au
imagens que caracterizem promor;:ao pessoal de autoridades ou servidores
publicos.

Art. 27 As reclamac;6es relativas a prestac;ao de servic;os publ icos serao
disciplinados em lei.

Art. 28 Os atos de improbidade administrativa importarao a suspensao
dos direitos politicos, a perda da func;ao publica, a indisponibi-

lidade dos bens e 0 ressarcimento ao erario, observado 0 disposto em lei,
sem prejuizo da ac;ao penal cabivel.

§ UNICO A lei estabelecera os prazos de prescric;ao para ilicitos praM
ticados POl' qualquer agente, servidor ou nao, que causem pre-

juizo ao erario, ressalvadas as respectivas ac;6es de ressarcimento.

Art. 29 As pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado
prestadoras de servic;os publ icos responderao pelos danos que

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 0 direi-
to de regresso contra 0 responsavel nos casos de dolo ou culpa.

Art. 18 0 direito de greve sera exercido nos termos e nos limites de-
finidos em lei Federal.

Art. 19 A lei estabelecera os casos de contratac;ao POI' tempo deter-
minado para atender as necessidades temporarias de exepcio·

/lal interesse publico.

§ 1.° - E vedada a vinculac;ao ou aquiparac;ao de vencimentos para 0
efeito de remunerac;ao de pessoal do servic;o publico, ressalva-

do 0 disposto no "caput" do artigo 39 e seu § 1.°, da Constituic;ao Federal.

~ 2.° - Os acrescimos pecuniarios percebidos POI' servidor publico nao
serao computados ou acumulados, para fins de concessao de a-

rescimos ulteriores, sob 0 mesmo titulo ou identico fundamento.

Art. 20 E vedada a acumular;:ao remunerada de cargos publicos, exceto
quando houver compatibilidade de horarios;

I) a de dois cargos de professor;

III de um cargo de professor com outro tecnico ou cientifico.

I,) a de dois cargos privativos de medico.

A administracao fazendaria e seus servidor
lr de suas ~reas de competencia e juri dl<;

dt rn\ is setores administrativos, na f rmn tin I I.

11111 IIII

111111 I'

rao contratados me-
t: rmos da 'ei.

Art. 30 Fica instituido 0 regime juridico unico e plano de carreira para
os servidores publicos municipais, nos termos da lei.

§ 1.° - t, lei assegurara aos servidores da administrae,;ao direta, isono·
mia de vencimentos para cargos de atribuic;6es iguais ou asse·

melhados do mesmo Poder ou entre servidores do Poder Executivo e le-
gislativo, ressalvadas as vantagens de carateI' individual e as relativas a
natureza ou ao local do trabalho.

§ 2.° - Confere·se aos servidores municipais, os seguintes direitos:

I - Vencimento basico ou salario basico nunca inferior ao salario minima;

§ UNICO Para 0 Magisterio Publico Municipal, 0 piso salarial referido
neste artigo sera correspondente a carga horaria do professor

au especialista em Educac;ao, de vinte a vinte e duas horas semanais.

I I presa Publica.
fund cao publica

I "II: lo. autarquia ou
pOI' I I especifica.



II - garantia de salario, nunca inferior ao minimo, para os que percebem
remunera<;:ao variavel;

III - irredutibilidade do salario, salvo 0 disposto em conven<;:ao ou acor-
do coletivo;

IV - decimo terceiro salario, com base na remunera<;:ao integral ou no
valor da aposentadoria;

V - remunera<;:ao do trabalho noturno superior ao do diurno;

VI - salario-familia para os seus dependentes;

VII - dura<;:ao do trabalho normal nao superior a oito horas dlarias e qua-
renta e quatro semanais, facultada a compensa<;:8o de horarios e a

I du<;:aoda jornada mediante acordo ou conven<;:80 coletiva de trabalho;

VIII - repouso semanal remunerado;

IX - remunera<;:80 do servi<;:o extraordinario superior, no minimo, em cin-
quenta por cento a do normal;

gozo .de ferias anuais remuneradas com, pelo manos, um terco a
mais do que 0 salario normal;

Iicen<;:a a gestante, sem prejuizo do emprego e do salario, com du-
r c;ao de cento e vinte dias;

II II en<;:a'paternidade, nos termos fixados em lei federal;

III r duc;ao dos riscos inerentes ao trabalho, par meio de norm as de
• uda, higiene e seguranc;a;

tui<;:80 Federal.

Art, 33 0 beneficio da pensao por morte correspondera a totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, ate 0 limite es-

tabelecido em lei.

II ssldade de deslocamen-
para seu local de trabalho,

Art. 34 Sao estaveis, ap6s dois anos de efetivo exercicio os servidores
nomeados em virtude de concurso publico.

§ 1.° - 0 servidor publico estavel s6 perdera 0 cargo em virtude de sen-
ten<;:a judicial transitada em julgado ou mediante processo admi-

nistrativo em que Ihe seja assegurada ampla defesa.

§ 2.° - Invalidada por senten<;:a judicial a demissao do servidor estavel,
sera ele reintegrado, e 0 eventual ocupante da vaga reconduzi-

do ao cargo de origem, sem direito de indenizac;:ao, aproveitado em outro
cargo ou posto em disponibilidade.

§ 3.° - Extinto 0 cargo ou declarada sua desnecessidade, 0 servidor es-
tavel ficara em disponibilidade remunerada, ate seu adequado

aproveitamento.

Art. 35 Ao servidor publico em exercicio de mandato eletivo aplicam-
se as seguintes normas:

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficara afastado
de seu cargo, emprego ou func;:ao;

II - investido no mandato de Prefeito, sera afastado do cargo, emprego
ou func;:ao, sendo-Ihe facultado optar pel a sua remunerac;:ao;

III - investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de ho-
rario, percebera as vantagens de seu cargo, emprego ou func;:ao,

e, nao havendo compatibilidade, sera aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija 0 afastamento para 0 exercicio de man-
dato eletivo, seu tempo de servic;:o sera cotado para todos os efei-

tos legais, exceto para p'romoc;:i:io por merecimento;

V - para efeito de beneficio previdenciario, no caso de afastamento, os
valores serao determinados como se no exercicio estivesse.

lell lonal de remuneraC;8o para as altvldad penosas, insalubres
nIl p rlgosas, na forma da lal fed r I;

o de diferenc;a de al~rl·, x refcio de func;:6es e de
d admls 0 par m tlvo d , xo, Idade, cor ou estado ci-

vII,

VI

o desta Lei Organica, no-
Ipals a 6rgilos da admlnis-
funda<;:6es.

nte artigo, as escolas
A

co-
clUe aprovadas pela Cama-



Art. 41 Cabe a Camara Muni~ipal, com a san9ao do Prefeito, nao eXigi-
, .da esta para ~ e~peclflcado no artigo 13 e, dispor sobre todas

as mater/as da competencla do Municfpio, especialmente sobre:

f - sistema tributario municipal, arrecada9ao e distribui9ao de suas ren-
das;Art. 36 0 Poder Legislativo do Municfpio e exercido pela Camara Mu-

nicipal, que se compoe de Vereadores representantes da comu-
nidade, eleitos pelo sistema proporcional em todo 0 territ6rio

municipal.

§ 1.0 - 0 mandato dos vereadores e de quatro anos;

§ 2.° - 0 numero de vereadores e de 11 (onzeJ,

Art. i\7 A Camara Municipal de Vereadores reunir-se-a, anualmente, de
01 de marl;O a 30 de dezembro.

tj 1.° - A sessao legislativa nao sera interrompida sem a aprovCl<;aodo
projeto de lei de diretrizes orl;amentarias.

2.° - Alem de outras situal;oes previstas nesta Lei Organica e no Re-
gimento Interno, a Camara de Vereadores reunir-se-a para:

II - plano plurianual, diretrizes orl;amentarias, orcamento anual
l;oes de credito e dfvida publica; , ,

III - fixal;ao e modifica9ao do efetivo da Guarda Municipal;

IV - planas e programas municipais de desenvolvimento;

V - bens do domfnio do Municfpio;

VI - transferencia temporaria da sede do Governo Municipal;

VII - crial;ao, transformal;ao e extinl;ao de cargos, empregos e fun90es
publicas municipais;

VIII - organizal;ao das fun90es fiscalizadoras da Camara Municipal;

IX - normatizal;ao da cooperal;ao das associa90es representativas no
planejamento municipal;

X - normatizal;ao da iniciativa popular de projetos de lei de interesse
especffico do Municipio, da cidade, de vilas ou de bairros, atraves

de manifestal;ao de, pelo menos, 5% (cinco por cento) do eleitorado;

XI - crial;ao, organizal;ao e supressao de distritos;

XII - crial;ao, estrutural;ao e atribuil;oes das Secretarias Municipais e
6rgaos da administral;ao publica;

XIII - crial;ao, transformal;ao e extinl;ao e estrutura9ao de empresas pLi-
blicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundal;oes pD-

blicas municipais.

Art. 42 E de competencia exclusiva da Camara Municipal:

I - elaborar seu regime interno;

II - dispor sobre sua organizal;ao, funcionamento, polfcia, crial;ao, trans·
formal;ao ou €xtinl;ao de cargos, empregos e funl;oes de seus ser-

vil;OS e fixal;ao da respectiva remuneral;ao, observados as para metros es-
tabelecidos na lei e diretrizes or9amentarias;

III - resolver definitivamente sobre convenios, cons6rcios ou acordos
que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimonio

municipal;

IV - 0 Prefeito e 0 Vice-Prefeito nao poderao, sem licenl;a da Camara

Inaugurar a sessao legislativa;

receber 0 compromisso do Prefeito e do Vice·Prefeito:

A Camara de Vereadores podera ser convocada extraordinariamen-
te, para deliberar sobre materia especffica, pelo Prefeito Munici-

I'll, Pr sidente da Camara au a requerimento da maiorla dos membros da
(./1 \, m caso de urgencia au interesse publico relevante:

1\ sessoes da Camara Municipal serao publicas, salvo resolucao
(m contrario. '

II 'III 1\ deliberal;oes da Camara Municipal, salvo disposil;oes em con-
tr rio nesta Lei Organica, serao tomadas par maiaria de votos,

II1Illvldii II intransferfveis, presente a maioria de seus membros

I', I) No constituic;ao da Mesa, e assegurada, tanto quanta possfvel,
, r pr sentaC;80 proporcional dos partidos ou blocos parlamen-

t ; 'I11I Int gram a Casa.

I\ll P d r Legislativo fica assegurada a autonomia funcional, ad-
III III lrativa e financeira, devendo para tanto, 0 Pader Executi-

". 1111 \I II Irn conta pr6pria da Camara Municipal, 0 valor or<;amenta-
I " "I 'Ill IIII, I a quinto dia do mes subsequente ao da arrecada<;80.



Municipal ausentar-se do Municipio POl' mais de 15 (quinze) dias
tHeis, ou do Estado, pOl' mais de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de perda
do cargo;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 0 po-
der regulamentar ou os limites da delegac;:ao legislativa;

VI - mudar, temporariamente, sua sede;

VII - fixar a remuneracao dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito,
em cada legislat~ra, para a subsequente, observan~o como lim.ite •

•1 relac;:ao de valores entre a maior e a menor remunera.c;:ao dos servldo-
res publicos, sendo 0 limite maximo, os valores percebldos como r~em~-
I1crac;:ao, em especie. pelo Prefeito Municipal, bem como a observancla
~obre 0 que disp6e a Constituic;:ao Federal;

VIII - eleger sua Mesa Diretora;

IX - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito e apreciar os
relat6rios sobre a execuc;:ao dos pianos de governo;

X - proceder a tomada de contas do Prefeito quando nao apresentadas
a Camara Municipal ate 0 dia 31 de marc;:o de cad a ana;

fiscalizar e control aI', diretamente, os atos do Poder Executivo, in-
cluidos os da Administrac;:ao indireta;

II z Jar pela preservac;:ao de sua competencia legislativa em face da
tribuic;:ao normativa do Poder Executivo;

III upreciar os atos de concessao ou permissao e os de renova.c;:ao de
(, ncessao ou permissao de servic;:os de transportes coletlvos;

IV I' pI' ental' junto. ao Ministerio Publico. por dois t~rc;:os d.e seus .
III mbros, a instaurac;:ao de processo contra 0 Prefelto e Vlce~P.~e-

1,1111 I 0 cretarios Municipais pela pratica de crime contra a admlnls-
II \I II pllhll. que tomar conhecimento;

V Iplovnr, previamente, a alienac;:ao ou concessao de im6veis muni-
lip \ :

cipal ou a qualquer de suas comiss6es, POl' sua iniciativa e me-
diante entendimento com 0 Presidente respectivo, para expor assunto de
relevancia de sua Secretaria;

§ 2.° - A Mesa da Camara Municipal pode encaminhar pedidos de in-
formac;:6es POl' escrito aos Secretarios Municipais, importando

crime contra a administrac;:ao publica a recusa OU 0 nao atendimento no
prazo de 15 (quinze) dias, bem como a prestac;:ao de informac;:6es falsas.

Arti. 44 Os Vereadores saD inviolaveis pelas suas OplnlOeS, palavras e
votos no exerclcio do mandato, e na circuscric;:ao do Municfpio.

Art. 45 Os Vereadores, no exercicio de sua competencia, tem livre aces-
so aos 6rgaos da administrac;:ao direta e indireta do Municipio,

mesmo sem previa aviso.

Art. 46 Os Vereadores nao podem:

I - desde a expedic;:ao do diploma:

01) - kmar ou manter contrato com pessoa juridica de direito publico,
autarquia. empresa publica. sociedade de economia mista ou em-

presa concessionaria de servic;:o publico municipal. salvo quando 0 contra-
to obedecer as clausulas uniformes;

b) - aceitar ou exercer cargo, func;:ao ou emprego remunerado, inclusive
os que sejam demissiveis, "ad nutum", nas entidades constantes

na alfnea anterior.

POl' voto s
rgo qu

I' to, ap6s agui<;:ao publica. a
i determinar.

II - desde a posse:

a) - ser proprietarios, control adores ou diretores de empresa que goze
de favor decorrente de contrato com pessoa jurfdica de direito publico
municipal ou nela exer<;:a fun<;:ao remunerada;

b) - ocupar cargo ou fun<;:ao que sejam demiss[veis, ..ad nutum", nas
entidades referidas no inciso I "a";

c) patrocinar causa em que seja inte'ressada qualquer das entidades
a que se refere 0 inciso I "a";

d) - ser titular de mais de um cargo ou mandato publico eletivo.

Art. 47 Perdera 0 mandato 0 Vereador:

I - que infrigir qU<;il.quer das proibi<;:6es estabelecidas no artigo anterior;



§ 4.0 _ Na hipotese do inciso II, nao havendo compatibilidade de hora"
rio, sera facultado ao Vereador optar pela sua remuneral1ao.

II -- cujo procedimento for declarado incompatfvel com 0 decoro parla-
mental';

III - que deixar de comparecer, em cad a sessao legislativa, a terc;:a par-
te das sess6es ordinarias da Casa, salvo licenc;:a ou missao auto-

rizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos politicos;

V quando 0 decretal' a Justi<;:a Eleitoral, nos casos constitucionalmen-
te previstos;

VI - que sofrer condena<;:ao criminal em senten<;:a transita do em julgado.

!i 10 - E imcompativel com 0 decoro pal'l amentaI', alem dos casos de-
finidos no Regimento Interno, 0 abuso das prerrogativas asse-

quradas ao~ Vereadores ou a percepc;:ao de vantagens indevidas?

Ii 2. - Nos casos dos incisos I, II e VI a perda do mandato e decidida
pela Camara Municipal, pOl' voto secreta e maioria absoluta, me-

tllIntc a provac;:ao da Mesa ou de partido politico representado na Casa,
I' 'Lflurada ampla defesa;

II '1,0 - Nos casos previstos nos incisos III e V, a perda do mandato se-
ra declarada pela Mesa Diretora, da Casa, de oficio ou median-

II plOvocac;:ao de qualquer de seus membros, ou de partido politico repre-
I IIl.ldo na Camara Municipal, assegurada ampla defesa.

1\11 1111Nao perdera 0 mandato 0 Vereador:

IIIV()slido no cargo de Secretario Municipal;

II Illvnstido em cargo, emprego ou func;:ao publica, desde que haja com-
r>!'Ilibilidade de horarios, sem prejuizo da remunerac;:ao do car-

III ! Ie I Vo;

III Ill' IIci;,do pel a Casa, pOl' motivo de doen<;:a ou para tratar, sem Ye-
1I11111craQao,de interesses particulares, desde que, neste caso,

111111IIlu nao ultrapasse 120 (cento e vinte dias) POI' sessao legis-

() • lIpl nte sera convocado nos casas de vaga de investidura
tlill 11Il1c;aoprevista neste artigo ou de licenc;:a superior a 30

IIIIII1 II III I ,

Art. 49 A Camara Municipal tera comiss6es permanentes e temporarias,
constituidas na forma e com as atribuic;:6es previstas nesta Lei

Organica, no Regimento ou no ato de que resultar sua cria<;:ao.

§ 1.0 _ Na constituic;:ao de cada Comissao devera ser observada, quan-
do possivel, a representac;:ao proporcional dos partidos ou dos

blocos parlamentares;

§ 2.0 _ As Comiss6es, em razao de sua competencia, cabera:

I - discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do Regi-
mento, a competencia do Plenario, salvo se houver recurso de um

decimo dos Vereadores;

II - realizar audiencias publicas corn entidades da sociedade civi I;

III - convocar Secretarios Municipais e dirigentes de orgaos da admi-
nistrac;:ao indireta, para prestaI' inforrnac;:6es sobre assuntos ineren-

tes a suas atribui<;6es;

IV - receber petic;:6es, reclamac;:6es, representac;:6es ou queixas de q~al.
quer pessoa contra atos ou omiss6es das autoridades ou entld3-

des publicas;

V - solicitar depoimento de. qualquer autoridade ou cidadao;

VI - apreciar e emitir parecer sobre programas de obras e pianos de
desenvolvi mento.

Art. 50 Poderao ser criadas, mediante requerimento de 1/3 (urn t~r~o)
dos mernbros da Casa, Comiss6es Parlamentares de Inquento,

para a apurac;:ao de fato determinado e POl' prazo certo.

§ UNICO As Comiss6es Parlamentares de Inquerito terao reconhecidos
poderes de investigac;:ao proprios das autoridades judici~iS,

alem de outros previstos no Regimento Interno, sendo suas conclusoes,
se for 0 caso, encaminhadas ao Ministerio Publico, para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

( 1111111 lido v ga e nao havendo suplente, se faltarem mais de
III (1/1111110)meses para 0 termino do mandato, a Camara re-

III III II 1 I .11111<;/\ .\ itoral para a realizac;:ao das eleic;:6es para preen-
11"

SECAO V

DO PROCESSO LEGISLATIVO

I II 1I11'"lt ( do In i 0 I, 0 Vereador podera optar pela remune-
II 11111111111111,



Organica.

§ 1.0 - Sao de iniciativa privada do Prefeito Municipal as Leis que dis-
ponham sobre:

a) - criac;:a~ e. aumento d~ .remu~era~ao de car~os, func;:6es ou empre-
gos publrcos na admlnlstrac;:ao d,reta e autarquica;

b) - servidores publicos do Municipio, seu regime juridico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria;

c) - criac;:ao, estruturac;:ao e atribuiC;:6es das Secretarias e 6rgaos da Ad-
ministrac;:ao Municipal.

§ 2.° - A iniciativa popular de projetos de lei de interesse especifico
do Municipio, da cidade ou de bairros, sera exercida por ma-

nifestac;:ao de, pelo menos, 5% (cinco por cento) do eleitorado do Muni-
cipio.

Art. 54 Nao sera admitido aumento na despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito;

II - nos projetos sobre organizac;:ao dos servic;:os administrados da Ca-
mara Municipal.

Art. 55 0 Prefeito Municipal podera solicitar que a Camara de Verea-
dores aprecie em regime de urgencia os projetos de sua ini-

I\rt. 51 0 processo legislativo compreende a elaborac;:ao de:

I - emendas a Lei Organica;

II - leis complementares;

III - leis ordinarias;

IV - decretos legislativos;

V - resoluc;:6es.

1\11. 2 A Lei Organica podera ser emendada mediante proposta:

de 1/3 (um terc;:o) dos Vereadores;

I,ll - A Lei Organica nao podera ser emendada na vigencia de esta-
do de sitio ou de intervenc;:ao do Estado no MunicIpio;

A proposta sera discutida e votada em dols turnos, consideran-
do-se aprovada quando obtiver, em ambas as votac;:oes, 0 voto

IIVIII IVI I d 2/3 (dois terc;:os) dos integrantes da Casa;

I" 1\ menda a Lei Organica sera promulgada pela Mesa da Cama-
"11, com 0 respectivo numero de ordem.

1\ rn teria constante de proposta de emenda rejeitada ou ha-
v dll por prejudicada nao pode ser objeto de nova proposta na

III 11111' 0 I gislativa.

§ 1.° - Recebida a solicitac;:ao, a Camara tera 30 (trintaJ dias para a-
preciac;:ao do projeto de que trata 0 pedido;

§ 2.0 - Nao havendo deliberac;:ao no prazo previsto, 0 projeto sera in-
clufdo na Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberac;:ao de qual-

quer outro assunto, ate que se ultime a votac;:ao;

§ 3.° - Os prazos de que trata este artigo serao interrompidos durante
a recesso parlamentar.

Art. 56 A Camara de Vereadores, mediante requerimento subscrito pe-
la maioria absoluta de seus membros, pode retirar da Ordem

do Dia, em caso de convocac;:ao extraordinaria, projeto de lei que nao te-
nha tramitado no Poder Legislativo por, no minimo, 30 (trinta) dias.

Art. 57 0 projeto de lei, se aprovado, sera enviado ao Prefeito, que,
aquiescendo. 0 sancionara.

§ 1.° - Se 0 Prefeito Municipal considerar 0 projeto, no todo ou em
parte, inconstitucional ou contrario ao interesse publico, veta-

10-13 total ou parcial mente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados
da data do recebimento, e comunicara, dentro de 48 (quarenta e ofto) ho-
ras, ao Presidente da Camara Municipal, os motivos do veto.

11111 I illv, do leis complementares e ordinarias cabe a qual-
'/I"' lilt Illl>ro u Comissao da Camara de Vereadores, ao Pre-

1111111 11'11 I 10 <:Idodaos na forma e nos casos previstos nesta Lei



!i 2,° -- 0 veto parcial somente abrangera texto integral de artigo, de
paragrafo, de inciso ou de alinea,

j 3.° - Decorrido 0 prazo de 15 (quinze) dias, 0 silEmcio do Prefeito, im-
portara sanyao.

I; 4.0 -- 0 veto sera apreciado, dentro de 30 (trinta) dias a contar ?e
seu recebimento, s6 podendo ser rejeitado pelo voto da malO-

IIi1 absoluta dos integrantes da Casa, em escrutfnio secreta;

!~5.° - Se 0 veto nau for mantido, sera 0 projeto enviado, para promul-
ga<;:ao, ao Prefeito Municipal;

11 6.0 - Se a lei nao for promulgada dentro de 48 (quarenta e oito) ho-
, ras pelo Prefeito Municipal, nos cas os dos paragrafos 3.° e 5.°,
II Presidente da Camara a promulgara e, se este nao 0 fizer em igual pra-
10, cabera ao Vice-Presidente da Camara faze-Io.

I\rt. 58 A materia constante de projeto de lei rejeitado s6 poden~ cons;
tituir objeto de novo projeto, na mesma sessao legislativa, me-

1111\I1teproposta da maioria absoluta dos integrantes da Camara de Verea-
elmos. .

1\11. 59 As leis complernentares serao aprovadas por maioria absoluta.

o Poder Executivo e exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliaclo
polos Secretarios Municipais.

1\ lei<;:ao do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-a, simulta-
n mente ate 90 (noventa) dias antes do termino do mandato
elovom suceder.

1\ ( I(.i<;:ao do Prefeito irnportara a do Vice-Prefeito com ele re-
IIlall ndo;

II III ( !Lito e a Vice-Prefeito, no ato da posse prestarao 0 seguin- .
It ('llilipromisso:

"I'll IMI 10 CUMPRIR, MANTER E DEFENDER A CONSTITUICAO,
III 11111 u'\NILI\ F AS LEIS, E PATROCINAR 0 BEM COMUM DO POVO

r If II If I II r I' II "

§ 3.° - A posse dar-se-a no dia 1,° de janeiro do ana subsequente ao
da eleiyao e acontecera perante a Camara de Vereadores;

§ 4.° - Se, decorridos 10 (dez) dias da data fixada para posse 0 Prefei-
to e 0 Vice-Prefeito, salvo motivo de forya maior, nao tiver as-

sumido 0 cargo, este sera declarado vago.

Art. 62 0 Vice-Prefeito exercera as funyoes de Prefeito nos casos de
impedimento do titular e Ihe sucedera em caso de vaga.

§ UNICO 0 Vice-Prefeito, alem de outras atribuiyoes que Ihe forem
conferidas por lei, auxiliara 0 Prefeito, sempre que por ele

for convocado.

Art. 63 Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou va-
cancia dos respectivos cargos, assumira 0 Poder Executivo 0

Presidente da Camara Municipal.

§ UN4CO Em caso de vacancia de ambos os cargos far-se-a nova elei-
<;:ao 90 (noventa) dias depois de aberta a segunda vaga e os

eleitos completarao 0 perfodo de seus antecessores, salvo se a segunda
vaga ocorrer a menos de um ana do terminG ~o quadrienio, caso em que
se continuara a observar 0 disposto neste artigo.

Art. 64 A remunerayao do Prefeito e do Vice-Prefeito sera fixada pela
Camara Municipal em cada legislatura, para a subsequente, nos

termos da Constituiyao Federal.

Art. 65 Compete, privativamente, ao Prefeito Municipal:

I - nomear e exonerar os Secretarios do Municipio;

II - exercer, com auxflio dos Secretarios Municipais, a direyao da ad-
ministrayao municipal;

III - iniciar 0 processo legislativo, na forma e nos casos previstos nes-
ta Lei Organica;

IV - sanc'ionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Ca-
mara de Vereadores;

V - vetar, total ou parcial mente, projetos de lei;

VI - expedir decretos e regulamentos para a fiel execuyao das leis:

VII - dispor sobre a organlzayao e 0 funcionamento da administra<;:ao
municipal;



VIII - expor, por ocasiao da abertura da sessao legislativa anual a situa-
9ao do municipio e os pianos de governo;

IX - prestar, por escrito e no prazo de 30 (trinta) dias, as informa90es
que a Camara Municipal solicitar a respeito dos servi90s a cargo

do Poder Executivo;

X - enviar a Camara Municipal os projetos de lei do plano plurianual,
das diretrizes Or9amentarias e or9amentos anuais, previstos nes-

La Lei Organica;

XI - prestar, anualmente, a Camara Municipal, dentro de 60 (sessenta)
dias ap6s a abertura da sessao legislativa, as contas referentes ao

xercicio anterior;

§ 2.° - Se dentro de 180 (cento e oitenta) dias de recebida a denuncia
o julgamento nao estiver concluldo, cessara 0 afastamento do

Prefeito, sem prejuizo do regular prosseguimento do processo.

§ 3.° - Enquanto nao sobrevier sentenr;a condenat6ria, nas infrar;oes
comuns, 0 Prefeito nao estara sujeito a prisao.

§ 4.° - a Prefeito Municipal, na vIgen cia de seu mandato, nao pode
ser responsabilizado por atos estranhos ao exercicio de suas

XII - prover e extinguir os cargos publicos muncipais, na forma da lei;

XIII - celebrar convenios para execu9ao de obras e servi<;:os, sempre
com a anuencia da Camara Municipal de Vereadores; .

XIV - prover os cargos em comissao do Poder Executivo, na forma da lei;

XV - enviar a Camara Municipal, balancete mensa I das receitas e des-
pesas do Municipio, ate 0 15.° (decimo quinto) dia do mes sub-

t quente.

'I UNICO a Prefeito podera delegar ao Vice-Prefeito e a Secretarios do
Municipio, as atribuir;oes previstas nos itens VII e XII.

Art. 68 Os Secretarios Municipais, auxiliares do Prefeito, serao escolhi-
dos entre brasileiros, maiores de 21 (vinte e um anos) e no exer-

cicio dos direitos politicos.

Art. 69 No impedimento do Secretario Municipal, e no caso de vacan-
cia, ate que assuma novo titular, suas atribuir;oes serao desem-

penbado por servidor da pasta, por designar;ao do Prefeito Municipal.

Art. 70 Compete ao Secretario Municipal, alem de outras atribuir;oes
estabelecidas em lei:

I - exercer a coordenar;ao e supervisao dos 6rgaos e entidades da ad-
mlnistra930 municipal na area de sua competencia e referendar os atos
assinados pelo Prefeito;

II - expedir instrur;oes para execUr;30 das leis, decretos e regulamentos;

IIi - apresentar ao Prefeito Municipal, relat6rio anual das atividades da
Secretaria a seu cargo;

IV - praticar os atos para os quais recebam delega<;:30 de competencia
do Prefeito;

V - comparecer, sempre que convocado, a Camara Municipal para pres-
tar informar;oes ou esclarecimentos a respeito de assuntos compreendi-
dos na area da respectiva Secretaria.

II {jO as crimes de responsabilidade, bem como as infrar;oes politi-
o-administrativas do Prefeito sac definidos em Lei Federal e

\ Iplll \(;10 desses ilicitos observa as norm as de processo de julgamen-
III

II 11'( Pr feito Municipal, admitida a acusar;ao pelo voto de 2/3
(dols terr;os) dos Vereadores, sera submetido a julgamento pe-

I 11111 II II IHlnal de Justir;a do Estado, nas infra90es penais comuns, ou
III 1111111 ,c I)lsra Municipal, nos crimes de responsabilidade.

I II () Pr ,r ito Municipal ficara suspenso de suas funr;oes:

III I a denuncia pelo tribunal
ill

1111 1111111' I responsabilidade, ap6s a instaura9ao do processo
I" III (, 11111 I Mllnicipal.



§ UNICO Sera divulgado, ate 0 ultimo dia do mes subsequente ao da ar-
recada<;ao, os montantes de cad a um dos tributos arrecadados

e os recursos recebidos.
Art. 71 0 sistema tributario no Municipio e regulado pelo disposto na

Constitui<;ao Federal, na Constitui<;ao Estadual, na legislayoo
complementar pertinente e nesta Lei Organica.

§ UNICO 0 sistema tributario compreende os seguintes tributos:

I - impostos

II - taxas em razao do exercicio do poder de pollcia ou pela utiliza<;8o,
efetiv'a ou potencial, de servi<;os publicos especificos ou divisiveis

rrestados ao contribuinte ou postos a sua disposi<;ao;

III - contribui<;ao de melhoria, decorrentes de obras publicas.

I\rt. 72 Sempre que possivel, os impostos terao ?a~ater pessoa.1 e. se·
rao graduados segundo a capacidade economlca do contnbulnte.

I\rt. 73 A concessao de anistia, remissao, isen<;ao, beneffcios e incen-
tivos fiscais que envolva materia tributaria ou dilata<;a_o de pr~-

10 de pagamento de tributo, s6 podera ser feita com autoriza<;ao da Ca-
IlInra Municipal.

1. - Os beneffcios a que se refere este artigo, serao c.onc.edidos pOl'
prazo determinado, nao podendo ultrapassar 0 pnmelro ana da

If II. latura seguinte;

I' 2/' - A concessao de anistia ou remissao fiscal no ultimo exercici?
.1 de cada legislatura s6 podera ser admitido no caso de calami-
d 111/ publica.

Art. 75 Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerao:
I - 0 plano plurianual;

II - as diretrizes on;:amentarias;

III - os or<;amentos anuais.

§ 1.° - A lei que instituir 0 plano plurianual estabelecera as diretrizes,
objetivos e metas da administra<;ao publica municipal para as

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de dura<;ao continuada;

§ 2.° - A lei de diretrizes on;:amentarias compreendera as metas e prio·
ridadedes da administra<;ao publica municipal, incluindo as des-

pesas de capital para 0 exercicio financeiro subsequente, orientara a ela-
bora<;ao da lei or<;amentaria anual e dispora sobre as altera<;oes na le-
gisla<;ao tributaria;

§ 3.° - 0 Poder Executivo publicara, ate 30 (trinta) dias ap6s 0 encer-
ramento de cada bimestre, relat6rio da execU<;:ao or<;amentaria;

§ 4.° - Os pianos e programas serao elaborados em consonancia com
o plano plurianual e apreciados pelo Poder Legislativo Municipal.

§ 5.° - A lei or<;amentaria anual compreendera:

a) - 0 orc;amento fiscal referente aos Poderes do Municipio, 6rgaos
e entidades da administra<;ao direta e indireta, inclusive fundac;oes

instituidas e mantidas pelo Poder Publico Municipal;

b) - 0 or<;amento de investimento das t:mpresas em que 0 Municipio,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com

direito a voto;

c) - 0 or<;amento da seguridade social.

§ 6.° - 0 projeto de lei or<;amentaria sera acompanhado de demonstra-
tivo do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de

isen<;oes, anistias, remissoes, subsidios e beneffcios de natureza finan-
ceira ou tributaria;

§ 7.° - A lei or<;amentaria anual nao contera dispositivo estranho a pre-

II 'Ill Compete ao Municipio instituir impastos sobre:

I 1'10\11 t dr de predial e territorial urbana;

II II III litiS 50 "inter vivos" a qualquer titulo, por ato oneroso,.de bens
1IIIIlVI Il, POl' natureza au acessao ffsica, e de direitos r,eals sobr~

1lliliVI I ,I LOto as de garantia, bem como cessao de direitos a sua aqul-
Ii II,

de combustiveis IIquidos e gasosos. exceto 61eo>
cozinha.



III - a realiza<;:ao de opera<;:6es de credito que excedam 0 montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante creditos

IInl mentares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder
I ( }I Itivo por maioria absoluta;

IV a vincula<;:ao de receita de impostos a 6rgaos, fundo de despesa,
ressalvadas a destina<;:ao de recursos para a manuten<;:ao e de-

t llV Ivimento do ensino e a presta<;:ao de garantias as operac;:6es de
I )( till por antecipa<;:ao de receita;

V 1 abertura de credito suplementar ou especial sem autorizac;:ao Ie-
,I I tiva e sem indicac;:ao dos recursos correspondentes; .

VI 'transposic;:ao, 0 remanejamento ou a transferencia de recursos
cI uma categoria de programa<;:ao para outra, ou de um 6rgao pa-

I \ tllilro, ,om previa autoriza<;:ao legislativa;

VII , c ncessao ou utiliza<;:ao de creditos i1imitados;

VIII I 1It1liza<;:ao, sem autorizac;:ao legislativa especifica, de recursos
do Mlinicipio para suprir necessidades ou cobrir deficit de em-

IIII I till qllolquer entidade de que 0 Municipio participe;

\ III IlllliGao de fundos de qualquer natureza, sem previa autoriza-
( II It II. IAtiva.

I II Nt llllllm lnvestimento cuja execuc;ao ultrapasse um exercicio fi-
111111:( Iro podera ser indicado sem previa inclusao no plano plu-

I 11111111, till I'" I I qu autorize a inclusao, sob pena de crime de respon-
dll Iii 1111 ,

§ ;2.0 - Os creditos espeClalS e extraordinarios terao vigencia no exer-
cfcio financeiro em que forem autorizados, salvo se 0 ate do

autoriza<;:ao for promulgado nos ultimos 04 (quatro) meses daquele exer-
Gicio, caso em que, reabertos hos limites de seus saldos, serao incorpo-
rados ao or<;:amento do exercicio financeiro subsequente;

§ 3.° - A abertura de credito extraordinario somente sera admitida pa-
ra atender as despesas imprescindiveis e urgentes, mediante

autorizac;:ao legislativa.

Art. 78 Os recursos correspondentes as dotac6es orcamentarias, com-
preendidos os creditos suplementares e especiais, destinados ao Poder
Legislativo, ser-Ihe-ao entregues ate 0 quinto dia do mes subsequente.

Art. 79 A despesa com pessoal ativo e inativo nao podera exceder os
limites estabelecidos em lei complementar Federal.

§ DNICO A concessao de qualquer vantagem ou aumento de remune-
racao, a criac;:ao de cargos ou alterac;:ao de estrutura de car-

reira bem como a admissao de pessoal, a qualquer titulo, pelos 6rgaos
e entidades da administra<;:ao direta ou indireta, inclusive funda<;:6es ins-
tituidas e mantidas pelo Poder Publico, s6 poderao ser feitas:

I - se houver previa dota<;:ao orc;:amentaria suficiente para atender as
proje<;:6es de despesas de pessoal e aos acrescimos del a decorrentes;

II - se houver autorizac;ao especffica na lei de diretrizes orc;amentaria~,
ressalvadas as empresas publicas e as sociedades de economla

mista.

Art. 80 As despesas com publicidade dos Poderes do Municipio deve-
rao ser objeto de dota<;:ao orc;:amentaria especffica.

Art. 81 Os projetos de lei sobre 0 plano plurianual, diretrizes. orc;:amen-
tarias e orc;amentos anuais serao enviados pelo Prefelto ao Po-

der Legislativo nos seguintes prazos:

I - 0 projeto de lei do plano plurianual, ate 31 de maio do primeiro ana
do mandato do Prefeito;

II - 0 projeto das diretrizes or<;:amentarias, anualmente, ate 31 de junho;

III - os p~ojetos de lei dos orc;amentos anuais, ate 15 de outubro de ca-
da ano.

Art. 82 Os projetos de lei de que trata 0 artigo anterio~, ap6s a aprecia-
c;ao pelo Poder Legislativo, deverao ser encammhados para san-

(.DO nos s8guintes prazos:

I - 0 projeto de lei do plano plurianual ate 15 de agosto do primeiro
ana do mandato do Prefeito e 0 projeto de lei das diretrizes or<;:a-

111~.nt8rias, ate 15 de agosto de cada ana;

visao da receita e a fixa<;:ao da despesa, nao se incluindo na
proibic;:ao e autorizac;:ao para abertura de creditos suplementares e con-
tratac;:ao de opera<;:6es de creditos, inclusive por antecipa<;:ao de receita,
nos termos da lei;

§ 8.° - a abertura de creditos suplementares prevista no paragrafo an-
terior, nao podera exceder a 10% (dez por cento) da receita or-

Art. 76 Os recursos que, em decorrencia de veto, emenda ou rejei<;:ao
do projeto de lei or<;:amentaria anual, ficarem sem despesas

correspondentes, poderao ser utilizados, conforme 0 caso, mediante ere-
ditos especiais ou suplementares, com previa e especifica 'autoriza<;:ao
legislativa.

Art. 77 Sao Vedados:

I - 0 inicio de programas ou projetos nao incluidos na lei or<;:amentaria
anual;

II - a realizac;:ao de despesas ou assun<;:ao de obrigac;:6es diretas que
excedam os criterios or<;:amentarios ou adicionais;



II - os projetos de lei dos orc;amentos anuais, ate 30 de novembro de
cad a ano.

§ UNfCO Nao ate~didos .o~ prazo~ esta_belecidos no presente artigo, nem
. _ tendo sldo sollcltado dJlatac;ao de prazo, os projetos nele pre-

VIStO serao promulgados como lei. Art. 87 A ordem economica, fundada na valorizac;ao do trabalho huma-
. . IIU e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existen-

cia dlgna, conforme os ditames da justic;a social.

Art. 88 E as~se9ura~0 a todos 0 livre exerclcio de qualquer atividade e-
conomlca, mdependentemente de autorizac;ao de 6rgaos publi-

cos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 89 Incumbe ao Pader Publico, na forma da lei, diretamente ou sob
regime de concessao ou permissao, sempre atraves de licita-

c;ao, a prestacao de servic;os publicos.

Art. 90 Fica criada a Comissao Municipal de Defesa do Consumidor
"COMDECON", visando assegurar os direitos e interesses d~

consumidor.

Art. 91 A Comissao Municipal de Defesa do Consumidor compete:

a) - formular, coordenar e executar programas e atividades relaciona-
das com a defesa do consumidor, buscando, quando for 0 caso,

apoio e assessoria nos demais 6rgaos congeneres estadual ou federal;

b) - zelar pela qual idade, quanti dade, prec;o, apresentac;ao e distribui-
c;ao dos produtos e servi90s;

c) receber e apurar reclama96es de consumidores, encaminhando-as
e acompanhando-as junto aos 6rgaos competentes;

d) propor solug6es, melhorias e medidas legislativas de defesa do
consumidor;

e) - por delega9ao de competencia, autuar os infratores, aplicando san-
c;6es de ordem administrativa e pecuniaria, inclusive, exercendo

o poder de polfcia municipal e, encaminhalldo quando for 0 caso, ao re-
presentante local do Ministerio Publico as eventuais provas de crime ou
contravenc;6es penais;

Art. 83 Caso 0 Prefeito nao envie 0 projeto do orc;amento anual no pra-
" zo le.gal, 0 Poder Legislativo adotara como projeto de lei orQa·

men~ana a Lei do Orc;amento em vigor, com a correc;ao das respectivas
rubn.cas pelos Indices oficiais da inflac;ao, verificada nos 12 (doze) me·
ses Imedlatamente anteriores a 30 de setembro.

I\rt. 84 A fiscalizac;ao contabil, financeira, orc;amentaria, operacional e
patrimonial do Municipio e dos 6rgaos da administrac;ao direta

t indireta, quanta ao aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade
lplicac;ao das subvenc;6es e renuncias de receitas, sera exercida pel~
(, mara de Vereadores, mediante controle externo, e pelo sistema de ca-
d , um dos Poderes.

!i 1.° - 0 controle externo da Camara Municipal sera exercido com 0
11Ixillo do Tribunal de Contas do Estado, nao podendo ser negada qual-

qll r informac;ao, a pretexto de sigilo, a esse Orgao Estadual;

I, ~,o _ 0 parecer previo, emitido pelo 6rgao competente sobre as con·
tas que 0 Prefeito deve anualmente prestar, s6 deixara de pre-

v ii, c r por decisao de 2/3 (dois terc;os) dos membros da Camara Muni-
1.lplIl.

1\11. ll) Prestara contas qualquer pesoa Hsica, jurfdica ou entidade que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens

publicos pelos quais 0 Municipio responda, ou que, em nome
uma obrigac;6es de natureza pecuniaria.

1\11 1111 ualquer cidadao, partido politico, associa9ao ou sindicato po-
d ra, e os funcionarios publicos deverao, denunciar, perante 0

111111111 Ii do Contas do Estado, quaisquer irregularidades ou ilegalidades
II. 1/\11 It IlhAm conhecimento.

r) - denunciar, publicamente, atraves da imprensa, as empresas infra-
toras.

I\rt. 92 A COMDECON sera vinculada ao Gabinete do Prefeito, execu-
tando trabalho de interesse social em harmonia com pronta co-

I tborac;ao dos demais 6rgaos municipais.

Art. 93 0 Municfpio promovera e incentivara 0 turismo como fator de
desenvolvimento social, cultural e economico.



II - diversifica9ao e rotac;:ao de cultura;

III - incentivo ao cooperativismo, sindicalismo e ao associativismo;

IV - implantac;:ao de matas ciliares nas margens dos rios, riachos e 1'0-
dovias.

Art. 94 0 Poder Publico Municipal executara a politica de desenvolvi·
mento urbano, objetivando ordenar 0 pleno desenvolvimento

das func;:oes sociais da cidade egarantir 0 bem estar de seus habitantes,
observadas as diretrizes gerais.

§ 1.° - 0 plano diretor, aprovado pela Camara Municipal, e 0 instru-
mento basico da polftica de desenvolvimento e da expansao ur-

§ 2.° - Serao as principais finalidades da polftica agricola:

I - ensino a pesquisa, a extensao rural e assistencia tecnica;

II - conveniado com 0 Estado, implementar a eletrificacao e telefonia
rural; .

III - instituir-se-a 0 Conselho Municipal da POlftica Agricola e Meio Am-
biente (COMPAMA), integrado pOI' organismos, entidades e lide-

ranc;:as de produtores e trabalhadores rurais, para participar da coordena-
c;:aoda polftica de desenvolvimento do meio rural, sob a responsabilidade
do Poder Publico Municipal.

IV - todas as atividades de promo<;ao do desenvolvimento rural do Mu-
nicipio deverao constar do plano municipal de desenvolvimento ru-

ral que, aprovado formalmente pela Camara de Vereadores, identificara
os principais problemas e oportunidades existentes, propora soluc;:oes e
f ormulara pianos de execu<;ao:

a) incentivo a implantac;:ao de micro bacias e a agropecuaria de leite
e corte;

b) - promover 0 reflorestamento das areas impr6prias para a agricultlJ-
ra.

bana;

§ 2.° - a propriedade urbana cumpre sua fun<;ao social quando atende
as exigencias fundamentais de ordenac;:ao da cidade expressas

no plano diretor;

§ 3. 0 Poder Publico Municipal podera, mediante lei especifica para area
incluida no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do

proprietario do solo urbano nao edificado, sub-utilizado ou nao utilizado,
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente de:

I - parcelamento ou edifica<;ao compuls6rios;

II - imposto sobre a propriedade predial ou territorial urbana progressi-
vo no tempo;

III desapropria<;ao com pagamento mediante titulos de divida publica
de emissao previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo

ell I' gate de ate 10 (dez) anos, em parcelas iguais, anuais e sucessivas,
I gurado 0 valor real de indeniza<;ao e os juros legais.

Art. 96 0 Municipio implementara uma politica industrial, com base na
cria<;ao do distrito industrial propiciando todos e quaisquer meios

de incentive a implanta<;ao de pequenas, medias e grandes industrias,
onstantes em Lei especifica.

I\rt. 97 0 Municipio criara 0 Conselho Municipal de Energia, com a fi-
nalidade de desenvolver projetos e estudos para 0 aproveitamen-

10 das fontes naturais de energia tais como: energia eletrica, solar e e6-
Ilea.

t\ll l!l Compete ao Municipio, em coopera<;ao com os governos fede-
ral e estadual, promover 0 desenvolvimento de seu meio rural,

III IVe' do pianos e ac;:oes que levem ao aumento da renda proveniente
iii III vlc!nd s agropecuarias, a maior gerac;:ao de empregos produtivos
I II 1111 Iltorln da qualidade de vida do mini, pequeno e medios produtores
1111 \ I III III OlnO da popula<;ao em geral.

~; 10 objetivos da polftica agricola:

t 1:11<;[\0 de programas de recupera<;ao do solo de florestamento,
0, de aproveitamento de recursos hidricos, levada em

do meio ambiente e conservac;:ao do solo;



SECAo II

DA SEGURANCA PUBLICA

Art. 100 Fica institucionalizado 0 Conselho Comunitario Pr6-Seguranc;a
Publica do Municipio de Nonoai que devera usar a sigla (CON·

SEPRO), entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, de ambito
municipal, cuja finalidade e colaborar com as Orgaos de Seguranc;a Pu-
blica do Estado do Rio Grande do Sui, para que os mesmo possam desen-
volver, com maior efici€mcia e presteza, sua ac;ao em defesa da ordem e
seguranc;a da comunidade.

Art. 101 Fica 0 Poder Executivo encarregado a destinar um valor anual,
a seu criterio, para fazer face as despesas com os servi<;:os de

pr ven<;:ao contra incendios, combate ao fogo, salvamento e prote<;:ao.

III - ordenar a forma<;:ao de recursos humanos na area da saude;

IV - participar da formula<;:ao da politica e da execu<;:ao das a<;:oes de
saneamento basico;

V - incrementar, em sua area de atua<;:ao, a desenvolvimento cientifico
e tecnol6gico;

VI - fiscalizazr e inspecionar alimentos, compreendido a controle de
seu teor nutricional, bem como bebidas e aguas para a consumo

humano;

DISPOSICOES GERAIS
Art. 98 A ordem social tem por base 0 primado do trabalho e como ob-

jetivo a bem-estar e a justic;a social.

Art. 99 0 Municipio assegurara, em seus on;amentos anuais, a sua par·
cela de contribui<;:ao para financiar a seguridade social.

VII - participar do controle e fiscaliza<;:ao da produ<;:ao, transporte, guar·
da e utiliza<;:ao de substancias e produtos psicoativos, t6xicos e

radioativos;

VIII - colaborar na prate<;:ao do meio ambiente, nele compreendido 0 do
trabalho.

SEcAo III
DA SAODE

Art. 104 A assistencia a saude e livre a iniciativa privada.

§ 1.° - As institui<;:oes privadas poderao participar, de forma comple·
mentar, da assistencia a saude segundo diretrizes do Conse·

Iho Municipal de Saude, mediante contrato de direito publico ou conv8-
nio tendo preferencia as entidades filantr6picas e as sem fins lucrativos;

§ 2.0 - E vedado ao Municipio a destina<;:ao de recursos publicos para
auxilios e subven<;:oes as entidades privadas com fins lucrativos.

Art. 105 0 Municfpio destinara a saude a minima de 10% (dez) POl'
cento do or<;:amento anual.

Art. 102 0 Municipio desenvolvera a<;:oes destinadas a tornar efetivos
os direitos a saude assegurados aos cidadaos pela Constitui·

I; () Foderal atendidas as peculiaridades locais, com as seguintes dire-
1111

tendimento integral, com prioridades para as atividades preventi·
vas, sem prejuizo dos servi<;:os assistenciais, garantindo 0 funcio·

II 1111 nto adequado de todos as programas de saude existentes;

II A popiJla<;:ao organizada atraves de suas entidades formando 0 Con·
Iho Municipal de Saude, planejara as a<;:oes de saude, alem de

I 1I11/nr e assessorar a Poder Publico para garantir a aplicac;ao da lei.

II I () Ao Conselho Municipal de Saude, compete, alem de outras a·
tribui<;:oes, nos termos da lei:

IOlllrolar e fiscalizar procedimentos, produtos e substancias de in·
II II • para a saude e participar da produ<;:ao de medicamentos, e·

1/1111'1111111110 imuniobiol6gicos, hemoderivados e outros insumos;

II / I clilor as a<;:oes de vigilancia sanitaria e epidemiol6gica, atra-
VI 1I( orientadores sanitarios;

Art. 106 0 Municipio executara na sua circunscri<;:ao territorial, com re-
cursos da seguridade social, consoante normas gerais fede-

rill , os programas de a<;:ao governamental na area da assistencia social.

I; 1.° - as entidades beneficentes e de assistencia social sediadas no
Municfpio poderao integrar os programas referidos no "caput"

IIllSI artigo;

I, :.>.0 - a comunidade, por meio de suas organiza<;:oes representativas,
participara na formula<;:ao das politicas e no contrale das a<;:oes

I III lodos os niveis.



§ 2.° - E enslno fundamental regular sera ministrado em lingua portu-
guesa, assegurando a comunidade indigena a utilizacao de sua

lingua materna e metodos pr6prios de aprendizagem. '

§ 3.° as programas suplementares de material didatico escolar, trans-
porte, alimenta<;ao e assistEmcia~~L saude, serao financiados com

recursos provenientes de contribui~oes sociais e outros recursos
or~amentarios;

§ 4.° - a ensino fundamental tera como fonte adicional de financia-
mento a contribui<;ao social do salario-educac;:ao.

Art. 112 as recursos para a manutenc;;ao e desenvolvimento do ensino
compreenderao:

I - 25%(vinte e cinco por centoJ, no mlnlmo, da receita resultante de
impostos, compreendida e proveniente de transferencias;

II - as transferencias especfficas da Uniao e do Estado.

§ 1.° - os recursos referidos neste artigo poderao ser dirigidos, tarn-
bern, as escolas comunitarias, confessionais ou filantr6picas,

na forma da lei, desde que atendidas as prioridades da rede de ensino
municipal;

2.° - a Municipio, publicara, anualmente, relat6rio de execucao finan-
ceira das despesas ern educac;;ao, por fonte de recursos, discri-

minando os gastos mensais.

I\rt. 113 a Municipio e obrigado a oferecer cursos de atual izacao e a-
perfei<;oamento aos professores da Rede Municipal de' Ensino.

I\rt. 114 Cabera ao Municipio incentivar a cria<;ao de cursos profissio-
nalizantes que visem atender suas necessidades peculiares.

I\rt. 115 Fica assegurado aos pais, professores e alunos a organizar-se
sob a forma de associac;;ao ou sindicatos.

I\rt. 116 a Municipio organizara, nos termos da lei, 0 Conselho Munici-
pal de Educa<;ao.

1\11. 117 a Municipio garantira, corn recursos especificos, 0 atendimen-
to ern creches e pre-escolas as crianr;as de zero a sels anos.

1\11. 118 E dever do Municipio elaborar 0 plano plurianual Municipal de
Educac;;ao.

I II 119 0 Municipio implementara 0 plano emergencial de erradica980
• do analfabetismo, valendo-se dos meios existentes no sistema

1IIIIm/d, estadual e municipal.

II. 120 A partir da promulgac;;ao da Lei Organica Municipal, 0 membro
do magisterio PLlblico detentor de urn cargo de 20 (vinte) ho-

I\rt. 107 A educa<;ao, direito de todos e dever do Estado e da familia
. sera promovida e incentivada corn a colaborac;;ao da socieda~

I',.visand? 0 pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 0 exer-
t: 10 da cldadania e sua qualificac;;ao para 0 trabalho.

I\rt. 108 a Municipio mantera seu sistema de ensino em colaboragaa
corn a Uniao e 0 Estado.

I\rl. 109 C? ~istema municipal de ensino compreende a integrac;;ao de
org~os educ?Ci?nais, escolas e estabelecimentos congeneres,

III I L n?~ntes a rede publica municipal, existentes na area geografica do
MlInlclplo de Nonaai, sob principios e normas que Ihes assegurem a ne-
I I '. ria unidade.

1\11. 110 a ensino sera ministrado corn base nos seguintes principios:

19ualdade de condic;;6es para 0 acesso e permanencia na escola;

II Ilberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 0 pensamen-
10 a arte e 0 saber;

pluralismo de ideias e concepr;6es pedag6gicas e coexistencia de
III tituir;6es publicas e privadas de ensino;

IV jratuidade do ensino publico ern estabelecimentos oficiais;

V vnlorizac;;ao dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei,
pi \110 de carreira para 0 magisterio publico municipal com piso sa-

1111111 profi sional, e ingresso exclusivamente por concurso publico de
plliV I Oil de provas e titulos;

VI II 11110 democratica do ensino publico

VII 1lIlIllti;) de padrao de qualidade

II III () Municipio atuara prioritariamente no ensina fundamental,
pr()·c colar e classes de alfabetizac;;ao.

I II I tI( vor do Municipio, oferecer condic;;6es para a recenseamen-
III tI(J~ ducandos para 0 ensino fundamental, zelando junto aos

1'111 1111 II 1l0lls(lvcis pela frequencia regular a escola;



ras semanais da carreira do magisterio publico, podera optar pelo regime
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, sempre que as necessida-
des do ensino 0 exigi rem.

§ 1.° - Para assegurar a efetividade desses direitos incumbe ao Muni-
cipio:

1) - preservar e restaurar os processos ecol6gicos essenClalS e prover
o manejo ecol6gico das especies e ecosistemas;

2) - definir, em lei complemental'. os espagos territoriais do Municfpio
e seus componentes a serem especial mente protegidos, e a for-

ma da permiss130 para a alterag130 e supress13o, vedada qualquer utiliza-
<;:130que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua pro-
te<;:13o;

3) - promover a educa<;:13oambiental na sua rede de ensino e a cons-
cientiza9130 da comunidade para a preserva<;:13o do meio ambiente

4) - protegeI' a flora e fauna, vedadas na forma da lei, as prciticas que
coloque em risco sua fun<;:13oecol6gica, provoque a exting130 de

especies ou submetam animais a crueldade;

5) - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitar130 os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, as san<;:oes

administrativas e penais, independentemente da obriga<;:13ode reparar os
danos causados.

§ UNICO Que 0 Municipio, conveniado, para efetivamente cumprir 0 pa-
ragrafo 1.° e seus incisos 1, 2, 3, 4 e 5 deste artigo, contri ..

bua com recursos e material humano para auxiliar na fiscalizag130 e bom
andamento da tarefa de preserva<;:13o do Parque Estadual de Nonoai.

Art. 121 0 ~unicfpio ~stimulara a cu/tura em suas multiplas manifes-
ta<;:oes,garantlndo 0 plano e efetivo exercicio dos direitos cui-

turais e 0 aces so as fontes de cultura, apoiando e incentivando a produ-
Cao, a valorizag13o e a difus130 das manifesta<;:6es culturais.

Art. 122 0 Poder Publico, em convenio com Entidades Culturais do Mu-
nicipio, havera de promover e protegeI' 0 patrim6nio cultural,

POl' meio de inventarios, registros, vigilancia, tombamento e desapropria-
t; 0, e de outras formas de acautelamento e preservag13o.

§ 1.° - A Entidade Cultural do Municipio tem como prioridade funda-
mental, a de resgatar, promover e valorizar a mem6ria s6cio-

t.llltural do Municipio de Nonoai;

1/ 2.° - 0 convenio a que alude 0 "caput" sera efetuado com entidades
legalmente constituidas e autorizado pol' lei ordinaria.

r\l I. 123 0 Municipio fomentara as prciticas desportivas formais, dando
prioridade aos alunos de sua rede de ensino a prOm0913o des-

11I1I1Ivndos clubes locais. Art. 126 0 Municipio respeitara e fara respeitar todos os princfpios es-
tatuidos nas Constitui<;:6es Federal e Estadual que tratem da

questao indigena brasileira, buscando sempre, no ambito de sua ~ompe-
tencia, protegeI' as terras, 0 meio ambiente e a cult~ra, das cor:nu~ld~de?
Indigenas, em seu territ6rio, p~oporcionando-Ih~s. alllda a asslst~n~!a a
saude, educa<;:13o,agricultura, alem de outras atlvldades que posslbilltem
a prom09130 social dessas comunidades.

Art. 127 E vedada qualquer forma de deturpa9130 ext rna da cultura in-
digena, na violencia as comunidades ou a seus membros, bem

como a utiliza<;:13opara fins de explora<;:13o.

/\rt. 128 0 Municipio promovera e incentivara a autopreserva913o das
comunidades indigenas, assegurando-Ihes ° direito a sua cultu-

In e organiza<;:13osocial.

II. I'~, 0 Municfpio incentivara 0 lazer como forma de promo<;:13oso-
cial.

II 1'''1 I ()c1o~ tem direito ao meio ambiente ecol6gicamente equilibr~·
do, bom de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade

III Vltlll, Ililpl)lldo-s ao Poder Publico e a comunidade 0 dever de defen-
d III Pili I 'pI" ntes e futuras gera96es.



Art. 129 0 Poder Publico estabelecera projetos espeClalS com vista a
integrar a cultura indfgena ao patrim6nio cultural do Municipio.

Art. 130 Esta Lei Organica e 0 Ato das Disposi<;:6es Constitucionais
transitorias, depois de assinados pelos Vereadores, serao pro-

mulgados simultaneamente pela Mesa Diretora da Camara Municipal e
ntrarao em vigor na data de sua publica<;:ao.

Presidente: Ver.: Edilson Pompeu da Silva
Vice-Presidente: Ver.: Clair Galli
1.° Secretario: Ver.: Joao Honorato Sperry
2. Secretario: Ver.: Joao Rossato

Presidente: Ver.: Atamis Omar Rubenich
Vice-Presidente: Ver.: Edson Luiz Foga<;a
Relator-Geral: Ver.: Joao Honorato Sperry
Relatores-Adjuntos: Vers.: Joao Hossato e Cirineu R. Santini
Suplentes: Vers.: Joao de Mello Machado e Wilson Debastiani

l.oMI'O I(:;AO DO LEGISLATIVO NONOAIENSE - LEGISLATURA 89/92
I cAlM DA FRENTE P/PROGRESSO DE NONOAI:

Atamis Omar Rubenich - PDS
Clair Galli - PMDS
Edilson Pompeu da Silva - PDS
Joao de Mello Machado - PDS
Joso Honorato Sperry - PDS
.1 0 Rossatto - PDS

Altair Andre Machado de Oliveira
Cirineu Roberto Santini
Edson Luiz Foga<;:a
Nelson Elli
Wilson Debastiani

Art. 10 0 Poder Executivo Municipal, enviara a Camara Municipal de
Vereadores, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias, projeto de

I i propondo a cria<;:ao do Distrito Industrial no prazo maximo de 06 (seis)
anos.

Art. 2.0 0 Poder Executivo Municipal, enviara a Camara Municipal de
Vereadores, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias, projeto

de lei propondo a institui<;:ao e a aprova<;:ao do Estatuto do Conselho Mu-
nicipal da Polftica Agricola e Meio Ambiente (COMPAMA) em cuja com-
posi<;:ao deverao constituir a maioria os representantes das comunidades
rurais do Municipio, de orgaos de classe e de institui<;:6es atuantes no
setor agropecuario, encarregado das fun<;:6es principais ao bom andamen-
to do Conselho, sendo garantido a participa<;:ao de um vereador de cada
bancada nos mesmos.

Art. 3.° No prazo de 150 (cento e cinquenta) dias da promulga<;:ao e pu-
blica<;:ao da Lei Organica, 0 Municipio devera implantar a usina

de reaproveitamento do lixo.

Art. 4.° A partir de 1.991, 0 Municipio incentivara e apoiara a constru-
c;;ao de fossas destinadas ao deposito de lixo agrotoxico em

todas as comunidades do Municipio.

Art. 5.0 Dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da promulga<;:ao
da Lei Organica, serao editadas as leis que tratem dos artigos

90: 95 § 2.° III; 97; 100: 102 II e 116.

/\rt. 6.° A Secretaria Municipal de Educac;;ao, no prazo de 01 (um) ana
da promulgac;;ao da Lei Organica, devera ter elaborado as leis

pr vistas referentes ao Sistema Municipal de Ensino, Conselho Municipal
d Educac;;ao.
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