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LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 
TITULO I 

 
DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

  
Art. 1º – O Município de PINDORAMA DO TOCANTINS, é uma unidade do território 
do Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno, dotado de autonomia 
política, administrativa financeira, assegurada pela Constituição Federal, nos seus 
artigos, 29 e 31 e §§ 1º e 2º artigo 57, da constituição Estadual. 
  
Art. 2º – Para fins administrativos o Município pode subdividir-se em distritos. 
 
Art. 3º – Na denominação de Distritos é vedada: 
 
I – A repetição de nomes de vilas brasileiras. 
 
II – A designação de datas, nomes de pessoas vivas e expressões compostas de mais 
de três palavras, excluídas as partículas gramaticais. 
 
Art. 4º – A criança e denominação de Distritos depende de Lei Municipal. 
 
Art. 5º – A alteração do nome do Município ou Distrito, bem como a mudança de sede, 
dependerão de representação conjunta da Câmara e do prefeito e de consulta 
plebiscitária á respectiva população. 
 
Art. 6º – A Criação de Distritos far-se-á por lei municipal, mediante representação da 
população, nos termos de lei especifica com aprovação da Câmara, pelo voto favorável 
de 2/3(dois terços) de seus membros, obedecidos as seguintes condições: 
 
I – População urbana superior a 160 habitantes, no povoado; 
 
II – Existência na sede, de pelo menos cinqüenta casas; 
 
III – Demais exigências previstas na Constituição Estadual. 
 
Parágrafo único – A comprovação dos requisitos dos incisos I e II será feita com 
certidão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

                                             
CAPITULO II 

 
DA INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 

  
Art. 7º – A instalação da legislatura far-se-á por ocasião da posse do Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores, eleitos nos termos dos dispositivos pertinentes das 
Constituições, federal e estadual. 
 
Art. 8º – Os Vereadores, por convocação e sob a presidência do vereador mais votado, 
reunir-se-ão para posse e instalação da legislatura. 
 
§1º - Instalada a Legislatura proceder-se-á a eleição de sua Mesa Diretora, sob a 
presidência do Vereador mais votado conforme caput deste artigo; 
 
§2º - Procedendo-se a eleição e posse da mesa, o Prefeito e Vice-Prefeito em seguida, 
tomarão posse perante a Câmara. 
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§3º - Na hipótese de a mesa ser eleita na sessão solene de posse dos Vereadores, 
Presidente em exercício dará posse ao prefeito e Vice-Prefeito. 
 
Art. 9º – Ao Município compete prover a tudo quanto respeito ao seu peculiar interesse 
e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente entre outras, as 
seguintes atribuições: 
 
I – Instituir e arrecadar tributos, aplicando-os na forma de lei orçamentária; 
 
II – Arrecadar as demais rendas que lhe pertencerem na forma de lei; 
 
III – Dispor sobre a administração, alienação e utilização de seus bens; 
 
IV – Adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade ou utilidade 
publica e por interesse social; 
 
V – Dispor sobre a concessão, permissão e autorização de serviços públicos ou de 
utilidade de caráter local; 
 
VI – Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus funcionários; 
 
VII – Elaborar o seu orçamento anual, o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, 
prevendo a receita e fixando a despesa, mediante planejamento adequado; 
 
VIII – Aceitar legados e doações; 
 
IX – Planejar e promover o desenvolvimento integrado; 
 
X – Regulamentar as edificações de qualquer natureza; 
 
XI - Dispor sobre o loteamento e arruamentos; 
 
XII – Dispor sobre o uso de áreas urbanas, regulamentando o zoneamento, 
particularmente quanto à localização de fabricas, oficinas, industrias, depósitos e 
instalações, no interesse da saúde, da higiene, do sossego, do bem-estar, da 
recreação e da segurança da população; 
 
XIII – Regulamentar a utilização dos logradouros, públicos e especialmente no 
perímetro urbano; 
 

a) Determinar o itinerário e os pontos de parada do transporte coletivo; 
 
b) Dispor sobre os locais de estacionamento de táxi e demais veículos; 

 
c) Conceder, permitir ou autorizar serviços de transporte coletivos municipais e de 

táxi e fixar respectivas tarifas; 
 

d) Fixar e sinalizar os limites das zonas de silencio, de transito e trafego em 
condições especiais; 

 
e) Disciplinar a execução dos serviços de cargas e descargas e fixar a 

tonelagem máxima permitida a veículos que circularem em vias públicas 
municipais; 
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XIV – Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais bem como regulamentar e 
fiscalizar a sua utilização; 
 
XV – Conceder licença para abertura e funcionamento de estabelecimentos 
industriais, comerciais, prestadores se serviços e similares, regular o comércio 
ambulante; revogar as licenças dos que tornarem prejudiciais à saúde, a higiene, 
ao bem-estar, à recreação e ao sossego público ou aos bons costumes, bem 
assim fixar as condições e horário para seu funcionamento, promover o 
fechamento dos  que funcionarem sem licença ou depois  da revogação desta, 
respeitando as normas superiores pertinentes e em especial a legislação 
trabalhista; 
 
XVI – dispor sobre a limpeza dos logradouros, remoção e destino do lixo domiciliar; 
 
XVII – Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e  
similares; 
 
XVIII – Dispor sobre a construção e exploração de mercados públicos, feiras de 
gêneros de primeira necessidade de abastecimento à população. 
 
XIX – Fiscalizar a qualidade das mercadorias sob o aspecto sanitário e higiênico, 
quando colocadas à venda; 
 
XX – Regulamentar espetáculos e divertimentos públicos; 
 
XXI – Dispor sobre o serviço funerário, cemitérios e sua fiscalização; 
 
XXII – Regulamentar a  fixação de cartazes anúncios e qualquer outro meio de 
publicidade ou propaganda inclusive sonora; 
 
XXIII – Dispor sobre o deposito e venda de animais e mercadorias apreendidas em 
decorrência de transgressão da legislação municipal; 
 
XXIV – Dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais domésticos, com a 
finalidade precípua de profilaxia e erradicação da raiva e outras moléstias de que 
possam ser portadores ou transmissores; 
 
XXV – Impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos; 
 
XXVI – Constituir servidões necessárias aos seus serviços; 
 
XXVII – Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, 
por seus próprios serviços ou mediante convênios, especialmente para os casos de 
calamidade pública e pessoas comprovadamente carentes; 
 
XXVIII – Dispor sobre a poluição urbana, em todas as suas formas. 
 
 
___________________________________________________________________ 
1) Art. 9º, XIII, “e” - nova redação dada pela Emenda nº 001/10, de 05 de março de 2010. 

2) Art. 9º XV - nova redação dada pela Emenda nº 001/10, de 05 de março de 2010. 
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Art. 10 – Ao Município compete, concorrentemente com o Estado: 
 
I – Zelar pela saúde, higiene e segurança publica; 
 
II – Promover sobre a defesa da flora e da fauna, assim como turístico ou arqueológico; 
 
III – Promover a educação, a cultura e o serviço-social; 
 
IV – Prover os serviços de fomento agropecuário; 
V – A conservação e construção de estradas, caminhos e pontes; 
 
VI – Dispor sobre a prevenção e serviços de combate a incêndios;  
 
§1º - Sempre que conveniente ao interesse publico, os serviços previstos neste artigo, 
quando executados pelo Estado, terão caráter local, com a participação do Município, 
na sua instalação e manutenção; 
 
§2º - O Município poderá organizar e manter guardas urbanos municipais para a 
colaboração na segurança publica, subordinadas ao órgão de segurança publica do 
Estado, na forma e nas condições previstas na legislação própria. 
 
Art. 11 – O Município poderá receber delegações do Estado mediante convenio, os 
serviços de competência concorrente de sua responsabilidade a que se refere esta lei. 
 
Art. 12 – Ao Município é facultado celebrar convênios com órgãos da administração 
direta ou indireta do Estado ou da União, para a prestação de serviços da sua 
competência, quando lhe faltarem recursos técnicos ou financeiros ou quando houver 
interesse mutuo. 
 
Art. 13 – O Município poderá consorciar-se com outros Municípios para a realização de 
obras ou serviços de interesse comum. 
 
Art. 14 – A concessão de serviços só será feita com autorização da Câmara, mediante 
contrato, precedido de concorrência feita na forma da lei federal vigente. A permissão, 
sempre a título próprio, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de 
interessados para escolha do melhor pretendente. 
 
 §1º - São nulas de pleno direito as concessões e permissões para exploração de 
serviços públicos feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo; 
 
§2º - Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e 
fiscalização do Município, cabendo ao Prefeito, observada a legislação competente, 
aprovar os preços respectivos; 
 
§3º - O Município poderá revogar a concessão ou permissão, desde que os serviços 
sejam executados em desconforme com o contrato, ou ato que revelem manifesta 
insuficiência para o atendimento dos usuários; 
 
§4º - As concorrências para a concessão de serviços públicos deverão ser precedidas 
de ampla publicidade, mediante edital ou comunidade resumido, publicados, pelo 
menos, três vezes em jornal de grande circulação local ou regional. 
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Art. 15 – Os preços dos serviços públicos ou de utilidade pública, explorados 
diretamente pelo Município ou por órgãos de sua administração descentralizada, serão 
fixados pelo Executivo, cabendo a Câmara definir os serviços que serão remunerados 
pelo custo, acima do custo abaixo do custo, tendo em vista o interesse econômico e 
social. 
 
Parágrafo único – Na formação do custo dos serviços de natureza industrial computar-
se-ão, alem das despesas operacionais, as reservas para depreciação e reposição dos 
equipamentos e instalações. 
 
Art. 16 – É vedado ao Município: 
 
I – Estabelecer cultos religiosos ou igrejas e subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
exercício ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada a colaboração de interesse publico na forma e nos limites da lei 
federal, notadamente no setor educacional, no assistencial e no hospitalar; 
 
II – Instituir empréstimos compulsórios; 
 
III – Recusar fé aos documentos públicos; 
 
IV – Instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça ressalvados os casos 
previstos na Constituição Federal; 
 
V – Criar impostos sobre: 
 

a) O patrimônio, ou serviços da União, do Estado e de outros Municípios; 
 
b) Templos de qualquer culto; 

 
c) O patrimônio, os serviços de partidos políticos e de instituições de educação ou 

assistência social, observado os requisitos de lei; 
 

d) Os livros, os jornais e os periódicos, assim como o papel destinado a sua 
impressão; 

 
VI – Estabelecer diferença tributaria entre bens de qualquer natureza, em razão de sua 
procedência ou do seu destino; 
 
VII – Permitir ou fazer uso de seus órgãos para propaganda político-partidária ou fins 
estranhos à administração; 
 
VIII – Outorgar isenções e anistias fiscais sem interesse publico justificado, ou permitir 
remissão de dividas, em desconformidade com a lei, sob pena de nulidade do ato. 
 
Parágrafo único – O disposto na letra „‟a‟‟ do inciso V deste artigo é extensivo às 
autarquias no que se refere ao patrimônio e aos serviços vinculados as suas 
finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não se estende aos serviços públicos 
concedidos. 
 

TITULO III 
 

DO GOVERNO MUNICIPAL 
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CAPITULO I 
 

DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 
 

Art. 17 – O governo do Município é exercido pela Câmara, com funções legislativas, e 
pelo prefeito, com funções executivas. 
 

CAPITULO II  
 

DO LEGISLATIVO 
 

SEÇÃO I  
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 18 – A Câmara é constituída de Vereadores, eleitos na forma estabelecida nas 
Constituições Federal e Estadual, em número impar.  
 
Parágrafo único – O número de Vereadores, em cada Legislatura, será alterado de 
acordo com o aumento populacional do Município, observados os incisos IV e V da 
Constituição Federal e da Constituição do Estado, no que couber. 

 
SEÇÃO II  

 

FUNCIONAMENTO DA CÂMARA 
 

SUBSEÇÃO I 
 

Da INSTALAÇÃO  
 
Art. 19 – No primeiro dia de cada legislatura, em sessão de instalação, 
independentemente de número, sob a presidência do Vereador mais votado dentre os 
presentes, os Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. 
 
§1º - O Presidente prestará o seguinte compromisso: 
 
“PROMETO, CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO 
QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E 
BEM - ESTAR DO SEU POVO’’. EM SEGUIDA, O SECRETÁRIO DESIGNADO PARA 
ESSE FIM, FARÁ A CHAMADA DE CADA VEREADOR, QUE DECLARARÁ: “ASSIM 
O PROMETO ...” 
 
§2º - O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo devera fazê-lo 
ate 15 (quinze) dias depois da primeira sessão ordinária da Legislatura, sob pena de 
ser considerado renunciante, salvo motivo de doença comprovada. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA MESA DA CÂMARA 
 

Art. 20 – Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a 
presidência do Vereador mais votado dentre os presentes, e, havendo maioria absoluta 
dos membros da Câmara, elegerão a Mesa, por escrutínio secreto e maioria simples de 
votos, presente a maioria dos Vereadores considerando-se automaticamente 
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empossados os eleitos. 
 
Parágrafo único – Não havendo número legal, o vereador que estiver assumido a 
direção dos trabalhos permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até 
que seja eleita a Mesa. 
 
Art. 21 – A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á sempre no primeiro dia de 
janeiro do terceiro ano da legislatura, considerando-se automaticamente empossados 
os eleitos. 
 
Art. 22 – A Mesa será composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um Primeiro-
Secretário, um Tesoureiro e de dois Suplentes, cujas atribuições serão dispostas no 
Regimento Interno. 
 
 
Art. 23 – O mandato da Mesa será de dois anos, permitida a reeleição de qualquer 
de seus membros para o mesmo cargo na mesma Legislatura. 
 
Art. 24 – Compete à Mesa, dentre outras atribuições:  
 
I – Enviar ao Tribunal de Contas, até o dia 28 de fevereiro, as contas do exercício 
anterior; 
 
II – Elaborar e encaminhar a sua proposta orçamentária ao Poder Executivo, até 31 de 
julho de cada ano, para ser incorporada ao orçamento do Município para o exercício 
seguinte; 
 
III – Propor ao Plenário Projetos de Resoluções que criem, transformem ou extingam 
cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal, que fixem os respectivos 
vencimentos; 
 
IV – Propor as leis que fixem, ou atualizem, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, 
Secretários Municipais e Vereadores; 
 
V – Elaborar o orçamento analítico da Câmara. 
 
Art. 25 – Não será autorizada a publicação de pronunciamentos que envolvam ofensas 
às instituições nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política ou 
social, de preconceito de raça, de religião ou de classe, que configurarem crimes de 
qualquer natureza. 
 
Art. 26 – Compete ao Presidente da Câmara, entre outras atribuições: 
 
I – Representar a Câmara judicial e extrajudicial; 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
3) Art. 23 – nova redação dada pela emenda nº 002, de 05de março de 2010. 
4) Art. 24, I – nova redação dada pela emenda nº 002, de 05de março de 2010. 
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II – Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos da Câmara; 
 
III – Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 
 
IV – Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção 
tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não promulgadas pelo Prefeito; 
 
V – Fazer publicar os atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos 
e as leis por ele promulgadas; 
 
VI – Declarar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Presidente e Vereadores, nos casos 
previstos em lei; 
 
VII – Apresentar ao Plenário até o dia 20 de cada mês o balancete relativo aos 
recursos recebidos e as despesas realizadas no mês anterior; 
 
VIII – Decretar a prisão administrativa de servidor da Câmara omisso ou remisso na 
prestação de contas de dinheiro publico sujeitos a sua guarda; 
 
IX – Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal; 
 
X – Encaminhar pedido de intervenção no Município, casos previstos na Constituição 
Federal, na Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica; 
 
XI – Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para 
esse fim; 
 
XII – Convocar sessões extraordinárias quando houver matéria de interesse publico e 
urgente a deliberar; 
 
XIII – Nomear, exonerar, aposentar, promover e conceder licença aos servidores da 
Câmara, na forma da lei, ouvida a Mesa; 
 
XIV – Assinar com o Tesoureiro da Câmara, todos os documentos financeiros de sua 
competência, sem exceção. 
 
Art. 27 – O fato de estar o Presidente substituindo o Prefeito não impede que, na 
época determinada, se proceda à eleição para o cargo na renovação da Mesa, 
cabendo ao Presidente eleito prosseguir na substituição do Prefeito. 

 
SUBSEÇÃO III 

DAS COMISSÕES 
 

Art. 28 – Na composição das Comissões, quer permanentes, quer temporárias, 
assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos que 
participem da Câmara; 
 
Art. 29 – A requerimento de um terço dos seus membros á Câmara criará Comissões 
de Inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, observando em sua composição 
o disposto no artigo anterior.  
 
Parágrafo único – Não será criada Comissão de Inquérito enquanto estiverem 
funcionando concomitantemente pelo menos três, salvo deliberação por parte da 
maioria da Câmara. 
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SUBSEÇÃO IV 
 DAS SESSÕES DA CÂMARA  

 
Art. 30 – A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, anualmente e 
independentemente de convocação, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de 
agosto a 15 de dezembro. 
 
Parágrafo único – Serão realizadas no Mínimo cinqüenta sessões ordinárias anuais, 
em dia e hora a serem fixadas no Regimento Interno. 
 
Art. 31 – As Sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao 
seu funcionamento e não incide em vedação legal a realização de Sessões 
itinerantes nos bairros da cidade, ou na zona rural do Município, por Resolução 
da Mesa Diretora.  
 
§1º - Comprovada a impossibilidade de acesso aquele recinto ou outra causa que 
impeça a sua utilização, poderão ser realizadas em outro local por decisão tomada por 
maioria absoluta dos membros da Câmara; 
 
§2º - As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara e sem 
exigência de quorum. 
 
Art. 32 - As sessões serão publicas salvo deliberação em contrario, tomadas pela 
maioria absoluta de seus membros quando ocorrer motivo relevante. 
 
Art. 33 – As sessões só poderão ser abertas com a presença de no mínimo um terço 
dos membros da Câmara. 
 
Parágrafo único – Considerar-se-á presente á sessão o Vereador que assinar o livro 
de presença ato o inicio da ordem do dia e participar das votações. 
 
Art. 34 – As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, através de 
oficio, por deliberação da Câmara, a requerimento de 1/3 (um terço) dos Vereadores, 
ou mediante solicitação do Prefeito. 
 
Parágrafo único – A convocação de sessão extraordinária no período de sessões 
ordinárias far-se-á por simples comunicação do Presidente, inserida na ata, ficando 
automaticamente cientificados todos os Vereadores presentes á sessão. Os 
Vereadores ausentes serão cientificados mediante citação pessoal. 
 
Art. 35 – Somente será remunerada uma sessão por dia e, no Maximo, quatro sessões 
extraordinárias por mês. 

 
SUBSEÇÃO V 

DA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
  
Art. 36 – A convocação extraordinária da Câmara será feita pelo Presidente ou por 2/3 
dos Vereadores quando houver situação relevante e na omissão do Presidente: 
 
____________________________________________________________________ 
5) Art. 30 – nova redação dada pela emenda nº 003, de 05de março de 2010. 
6) Art. 31 – nova redação dada pela emenda nº 003, de 05de março de 2010. 
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I – Em caso de estado de calamidade publica situação de emergência ou de 
intervenção estadual; 
 
II – Atendendo solicitação do Prefeito, quando a entender necessária; 
 
§1º - Durante a sessão legislativa extraordinária será apreciada somente matéria que 
motivou a convocação; 
 
§2º - Revogado. 
 
§3º - Não sendo feita em Sessão, a comunicação da convocação extraordinária da 
Câmara será notificada pessoalmente ao Vereador, mediante recibo. 

 
§ 4º - A Câmara poderá ser convocada extraordinariamente, durante o recesso 
parlamentar, sempre solicitado pelo Prefeito mediante ofício ao Presidente da 
Câmara, para reunir-se, no mínimo, dentro de 02 (dois) dias, sendo fixado, por 
Resolução da Mesa, o valor em parcela indenizatória por Sessão Extraordinária 
na ordem de 30% (trinta por cento) do subsídio do Vereador, de conformidade 
com o § 7º do Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 
2001, que estabelece: “... vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor 
superior ao subsídio do Vereador.”                                          

 

SUBSEÇÃO VI 
DAS DELIBERAÇÕES  

 
Art. 37 – Salvo as exceções previstas nesta lei, as deliberações serão tomadas pela 
maioria de votos, presentes a maioria absoluta dos Vereadores. 
 
Art. 38 – Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, 
alem de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, a aprovação e as alterações das 
seguintes matérias: 
 
I – Regimento Interno; 
 
II – Código Tributário; 
 
III – Código de Obras, edificações e Posturas; 
 
IV – Estatuto dos Funcionários; 
 
V – Criação de cargos nos serviços da Câmara; 
 
VI – Plano de desenvolvimento; 
 
VII – Rejeição de veto do Prefeito. 
 
Parágrafo único – Entende-se por maioria absoluta o primeiro numero inteiro acima da 
metade do total de membros da Câmara. 
 
Art. 39 – Dependerão do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, alem 
de outros casos previstos nesta lei as deliberações sobre: 
______________________________________________________________________ 
7) Art. 36, § 4º – nova redação dada pela emenda nº 003, de 05de março de 2010. 
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I – Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do Prefeito; e da 
Mesa; 
 
II – Alteração do nome do Município ou de Distrito; 
 
III – Proposta à Câmara para transferência da sede do Município; 
 
IV – Cassação do mandato do Prefeito. 
 
Art. 40 – O processo de votação será disciplinado no Regimento Interno. 
 
Parágrafo único – O voto será secreto: 
 
I – Na eleição da Mesa; 
 
II – Nas deliberações sobre as contas do Prefeito e da Mesa; 
 
III – Nas deliberações sobre a perda de mandato de Vereador, Vice-Prefeito e Prefeito. 
 
Art. 41 – Terão forma de decreto legislativo ou de resolução às deliberações da 
Câmara tomadas em Plenário que independem de sanção do Prefeito. 
 
§1º - Destinam-se os decretos legislativos a regulamentar as matérias de exclusiva 
competência da Câmara que tenham efeito externo, tais como: 
 
I – Concessão de licença ao Prefeito para afastar-se do cargo ou ausentar-se, por mais 
de quinze dias do Município; 
 
II – Aprovação ou rejeição do parecer prévio sobre as contas do Prefeito e da Mesa da 
Câmara proferido pelo Tribunal de Contas; 
 
III – Fixação dos subsídios do Prefeito; 
 
IV – Fixação da verba de representação do Prefeito e do Vice-Prefeito; 
 
V – Representação á Assembléia Legislativa sobre modificação territorial ou mudança 
do nome da sede do Município; 
 
VI – Convocação de funcionários municipais providos em cargos de chefia ou 
assessoramento, para prestarem informações sobre matéria de sua competência; 
 
VII – Cassação do mandato do Prefeito na forma prevista na legislação federal, e nesta 
Lei Orgânica; 
 
VIII – Fixar a gratificação de representação do presidente da Câmara. 
 
§2º - Destinam-se às resoluções a regulamentar matéria de caráter político ou 
administrativo, de sua economia interna, sobre as quais deve a Câmara pronunciar-se 
em casos concretos, tais como: 
 
I – Perda de mandato de Vereador; 
 
II – Fixação da remuneração dos Vereadores; 
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III – Concessão de licença a Vereador para desempenhar missão temperaria de caráter 
cultural ou de interesse do Município; 
 
IV – Criação de comissão de inquérito; 
 
V – Conclusões de comissão de inquérito; 
 
VI – Mudança de local de funcionamento da Câmara; 
 
VII – Qualquer matéria de natureza regimental; 
 
VIII – Fixar a gratificação de representação do Presidente da Câmara; 
 
IX – Todo e qualquer assunto de sua economia interna, de caráter geral ou normativo, 
que não se compreenda nos limites do simples ato administrativo. 

 
SEÇÃO III  

 

DOS VEREADORS 
 

SUBSEÇÃO I  
 

DA REMUNERAÇÃO 
 

Art. 42 – Os Vereadores perceberão remuneração fixada por resolução, nos termos 
desta Lei Orgânica. 
 
Art. 43 – A remuneração dividir-se-á em parte fixa e variável e será estabelecida no fim 
de cada Legislatura para a seguinte, não havendo fixação pela Câmara anterior, a 
Câmara empossada pode fazê-lo adotando como base os índices indexadores da 
economia oficial. 
 
Parágrafo único – A parte variável da remuneração não será inferior á fixa, e 
correspondera ao comparecimento efetivo do Vereador e á participação nas votações. 
 
Art. 44 – A gratificação de representação do Presidente depende de resolução. 
 
Art. 45 – Na mesma Legislatura não se poderá alterar o índice da remuneração, salvo 
se esta tiver sido fixada em valor numérico e em se verificando defasagem. 

 
SUBSEÇÃO I 
DA LICENÇA 

 
Art. 46 – O Vereador poderá licenciar-se somente: 
 
I – Por motivo de doença; 
 
II – Para tratar de interesses particulares; 
 
III – Para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do 
Município. 
 
§ 1º - O Vereador ao licenciar-se de acordo com o que estabelece o incisos I, 
deixará de receber subsídio, passando a perceber auxílio doença, ou auxílio 
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gestante, dos 30% (trinta por cento) da receita da Câmara, destinados às 
despesas administrativas, saindo automaticamente dos 70% (senta por cento) 
destinados ao pagamento dos subsídios dos Vereadores e dos vencimentos dos 
servidores, com documentos comprobatórios anexados ao recibo de pagamento 
do auxílio doença, ou auxílio especial. 

 
§ 2º - No caso dos incisos I e II, o prazo de licença será igual a sessenta, ou cento 
e vinte dias, podendo o Vereador reassumir antes de decorrido o período. 
 
§3º - Para fins de recuperação, considerar-se-á como em exercício o Vereador 
licenciado nos termos dos incisos II e III; 
 
§4º - O Vereador investido no cargo de Secretario Municipal será considerado 
automaticamente licenciado. 

 
SUBSEÇÃO III 

DA CONVOCAÇÃO DO SUPLENTE 
 

Art. 47 – Nos casos de vaga, licença ou investidura no cargo de Secretario, dar-se-á a 
convocação do Suplente. 
 
§1º - O suplente convocado devera tomar posse, salvo motivo justificado aceito 
pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante; 
 
§2º -  Na hipótese do parágrafo anterior, a Mesa convocara o Suplente imediato; 
 
§3º - Convocado mais de um Suplente, o retorno, de qualquer Vereador implica no 
afastamento do ultimo convocado pertencente ao mesmo Partido ou Coligação. 
 
Art. 48 – Não havendo suplente e tratando-se de vaga far-se-á eleição para preenchê-
la, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato. 

 
 

SUBSEÇÃO IV 
 

DO VEREADOR FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
 
Art. 50 - O Vereador não poderá: 
 
I – desde a expedição do diploma: 
 

a) Firmar ou manter contrato com pessoa de direito publico, autarquia, empresa 
publica, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço publico do 
Município, salvo quando o contrato obedecer as clausulas uniformes; 

 
b) Aceitar cargo, função ou emprego remunerado nas entidades referidas na alínea 

anterior, salvo se concursado. 
 
        
 
____________________________________________________________________________________ 
 8) Art. 46, § 1º - nova redação dada pela emenda nº 004/10, de 05 de março de 2010. 
9) Art. 47, § 1º - nova redação dada pela emenda nº 004/10, de 05 de março de 2010. 
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II – Desde a posse: 
 

a) Ser propriedade ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato 
celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada; 

 
b) Ocupar cargo, função ou emprego de que seja demissível ad nutum, nas 

entidades referidas na alínea “a” do inciso I; 
 

c) Exercer outro cargo eletivo, federal, estadual ou municipal; 
 

d) Patrocinar causa em que seja interessado qualquer das entidades a que se 
refere à alínea a "a” do inciso I. 

 
Art. 51 – Perdera o mandato o Vereador: 
 
I – Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
 
II – Que utilizar o mandato para a pratica de atos de corrupção de improbidade 
administrativa; 
 
III – Que proceder de modo incomparável com a dignidade da Câmara ou faltar com o 
decoro na sua conduta publica, ou atender contra as instituições vigentes; 
 
IV – Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, a terça parte das 
sessões ordinárias da Câmara salvo por motivo de doença comprovada, licença ou 
missão autorizada pela Câmara. Ou deixar de comparecer a três sessões 
extraordinárias regularmente convocadas no período legislativo ordinário; 
 
V – Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos; 
 
VI – Deixar de tomar posse, sem motivo justificado perante a Câmara, dentro do prazo 
estabelecido nesta lei e no Regimento Interno. 
 
Art. 52 – Extingue-se o mandato e assim será declarado  pelo Presidente da Câmara, 
na forma da Legislação federal quando ocorrer falecimento, renuncia por escrito e nos 
casos previstos nos incisos I, IV, V e VI do artigo anterior. 
 
Art. 53 – A Câmara poderá cassar o mandato do Vereador nos casos dos incisos II e III 
do artigo 59, obedecido o processo estabelecido na legislação federal. 
 
Art. 54 – O Presidente poderá afastar de suas funções o Vereador acusado, desde que 
a renuncia seja recebida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, convocado o 
respectivo suplente, ate o julgamento final. O suplente convocado não intervirá nem 
votara nos atos do processo do vereador afastado. 
 
Parágrafo único – Se a denuncia recebida pela maioria absoluta dos membros da 
Câmara for contra o Presidente, este passara a Presidência seu substituto legal. 
 
Art. 55 – O Vereador devera desincompatibilizar-se antes da posse, conforme o caso, 
sob pena de extinção do mandato. 
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SEÇÃO IV 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA  

 
Art. 56 – Cabe a Câmara, com a sanção do Prefeito dispor sobre as matérias de 
competência do Município e especificamente: 
 
I – Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e 
a remissão de dividas; 
 
II – Autorizar a abertura de créditos especiais; 
 
III – Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de credito, 
bem como a forma e os meios de pagamento; 
 
IV – Autorizar a concessão de auxílios e subvenções; 
 
V – Autorizar a concessão de serviços públicos; 
 
VI – Autorizar a concessão dos direitos reais de uso de bens municipais; 
 
VII – Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais; 
 
VIII – Autorizar a alienação dos bens imóveis; 
 
IX – Autorizar aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem 
encargo; 
 
X – Criar altera e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos; 
 
XI – Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; 
XII – Delimitar o perímetro urbano; 
 
XIII – Autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos; 
 
XIV – Aprovar o código tributário, de obras e de postura municipais; 
 
XV – Conceder tÍtulo de cidadão honorário, ou homenagem a pessoas que 
reconhecidamente tenham prestado serviço o Município;  
 
XVI – Dispor sobre a organização dos serviços da Prefeitura; 
 
Art. 57 - A Câmara compete, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições: 
 
I – Eleger sua Mesa, na forma regimental; 
 
II – Elaborar o Regimento Interno; 
 
III – Organizar os seus serviços administrativos através de resolução; 
 
IV – Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos, conhecer de sua renuncia e 
afasta-los definitivamente do exercício do cargo; 
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V – Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores do cargo; 
 
VI – Autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do Município, por 
mais de 15(quinze) dias, ou do país por qualquer tempo; 
 
VII – Fixar em cada Legislatura para a subseqüente, os subsídios dos vereadores; 
 
VIII – Fixar o subsidio do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos secretários municipais, 
observando o que dispõe o inciso V do artigo 20 da Constituição Federal; 
 
IX – Criar comissões de inquérito, sobre fato determinado que se inclua na 
competência municipal, sempre que requerido pelo menos por um terço dos seus 
membros;  
 
X – Requerer informações ao Prefeito sobre fato relacionado com matéria legislativa 
em transito ou sujeita a fiscalização da Câmara; 
 
XI – Convocar os responsáveis por chefias de órgãos do Executivo para prestarem 
informações sobre matéria de sua competência; 
 
XII – Deliberar, mediante resolução, sobre assuntos da sua competência privativa, por 
meio de decreto legislativo; 
 
XIII – Julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores nos casos previstos em lei; 
 
XIV – Tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa, no prazo de sessenta dias após 
o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; 
 
XV – Remeter ao Ministério Publico, no prazo de 10(dez) dias, para os devidos fins, as 
contas rejeitadas por infringência, aos princípios constitucionais pertinentes; 
 
XVI – Autorizar ou referendar consórcios com outros Municípios e convenio celebrado 
pelo Prefeito com entidades publicas ou particulares cujo encargo não esteja previstos 
no orçamento; 
 
XVII – Propor ao Plenário projetos de resolução que criem, modifiquem ou extingam  
cargos de seus serviços; 
 
XVIII – Deliberar sobre vetos. 
 
Art. 58 – Compete a Câmara, manifestar-se nos casos de transferência da sede do 
Município, alteração do seu nome ou de Distritos e anexação a outro, quando for o 
caso. 

 
SEÇÃO V 

 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 
Art. 59 – O processo legislativo compreende a elaboração de: 
 
I – Emenda a esta Lei Orgânica; 
 
II – Leis Complementares; 
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III – Leis Ordinárias; 
 
IV – Medidas provisórias; 
 
V – Decretos legislativos; 
 
VI – Resoluções. 
 
Art. 60 – O Prefeito poderá enviar a Câmara projetos de lei sobre qualquer matéria, os 
quais, se assim o solicitar, deverão ser apreciados dentro de trinta 30 (trinta) dias, a 
contar do recebimento. 
 
§1º - A Fixação de prazo deverá ser sempre expressa e poderá ser feita depois da 
remessa do projeto, em qualquer fase de seu andamento, considerando-se a data do 
recebimento desse pedido, como o seu tempo inicial; 
 
§2º - Na falta de deliberação dentro do prazo estabelecido neste artigo, cada projeto 
será incluído automaticamente na Ordem do Dia, em regime de urgência sobrestando-
se as demais matérias para ultimar a sua votação; 
 
§3º - O prazo fixado neste artigo não corre nos períodos de recesso da câmara, mas o 
corre com medidas provisórias; 
 
§4º - O disposto neste artigo não é aplicável à tramitação dos projetos de codificação. 
 
Art. 61 – A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer Vereador, a Mesa, as 
Comissões da Câmara, ao Prefeito e a população nos termos da lei, das Constituições, 
federal e estadual. 
 
§1º - É da competência exclusiva do Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que: 
 

a) Disponham sobre matéria financeira; 
 
b) Criem cargos, e, em geral, aumentam vencimentos ou vantagens dos 

servidores; 
 
c) Importem em aumento de despesa ou diminuição da receita; 

 
d) Disciplinem o regime jurídico de seus servidores. 

 
Art. 62 -  O projeto de lei que receber parecer contrario, quanto ao mérito, de todas as 
comissões será tido como rejeitado.  
 
Art. 63 – A matéria de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir motivo de novo 
projeto, no mesmo período legislativo mediante proposto da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, ressalvas as proposições de iniciativa do Prefeito. 
 
Art. 64 - Concluída a votação, a Câmara enviara o projeto no prazo de dez dias, ao 
Prefeito, que, concordando o sancionara. 
 
§1º - Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou 
contrario ao interesse publico, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro de quinze dias, 
contados daquele em que o receber, e comunicara dentro de quarenta e oito horas ao 
Presidente da Câmara os motivos do veto; 
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§2º - Decreto a quinzena, o silencio do Prefeito importara em sanção; 
 
§3º - Comunicado o veto ao Presidente, será o projeto submetido a uma única 
discussão, considerando-se o mesmo aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta 
dos membros da Casa, em votação. Nesse caso, será o projeto enviado ao Prefeito, 
para promulgação; 
 
§4º - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito, nos 
casos dos §§ 2º e 3º deste artigo, o Presidente da Câmara a promulgara, e, se este 
não o fizer, igual prazo, falo-a o Vice-Presidente; 
 

SEÇÃO VI 
 

DA EMENDA À LEI ORGÂNICA 
 

Art. 65 – A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta: 
 
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 
 
II – do Prefeito Municipal; 
 
III – dos cidadãos, desde que subscrita por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado 
do Município. 
 
§ 1º - A Lei Orgânica Municipal não poderá ser emendada na vigência de estado de 
defesa, estado de sítio, ou de intervenção no Município. 
 
§ 2º - A proposta será discutida em dois turnos, considerando-se aprovada se tiver, no 
mínimo, dois terços dos votos dos membros da Câmara. 
 
§ 3º - A Emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com 
o respectivo número de ordem. 
 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de Emenda tendente a abolir: 
 
I – integração do Município à federação brasileira; 
 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
 
III – a independência, a autonomia e a harmonia dos Poderes do Muncípio. 
 
§ 5º - A matéria constante de Emenda rejeitada, havida por prejudicada, não poderá 
ser objeto de nova proposta na mesma Sessão Legislativa.    

 

CAPITULO III 
 

DO EXECUTIVO 
 

SEÇÃO I 
 

DO PRFEITO 
 

SUBSEÇÃO I 
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DA POSSE 

 
Art. 66 – O Prefeito e o Vice-Prefeito, no primeiro dia da Legislatura, tomarão posse em 
sessão solene da Câmara, ou, se esta não estiver reunida, perante a autoridade 
judiciária competente. 
 
§1º - O Prefeito prestara o seguinte compromisso “PROMETO DEFENDER E 
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO ESTA LEI 
ORGÂNICA, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO MUNICÍPIO E 
DESEMPENHAR COM LEALDADE E PATRIOTISMO AS FUNÇÕES DO MEU 
CARGO”. 
 
§2º - Decorridos quinze dias da data fixada para a posse e o Prefeito não tiver 
assumido o cargo, este será considerado vago pelo Presidente da Câmara, salvo 
motivo de força maior devidamente comprovado; 
 
§3º - No ato da posse, o Prefeito devera desincompatibilizar-se na forma da lei, na 
mesma ocasião e ao término do mandato, assim como anualmente, entre 1º e 31 de 
dezembro, fará declaração publica de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, 
que será guardada em lugar absolutamente seguro; 
 
§4º - O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao Vice-Prefeito, e ao Presidente da 
Câmara, no ato da substituição do Prefeito e no término do período. 

 
SUBSEÇÃO II  

 

DA SUBSTITUIÇÃO E DA SUCESSÃO 
 
Art. 67 - Substitui o Prefeito, no caso de impedimento e sucede-lhe, no caso de vaga, o 
Vice-Prefeito. 
 
§1º - Na falta do Prefeito e do Vice-Prefeito, será chamado ao exercício da Prefeitura o 
Presidente da Câmara Municipal e, na ausência deste, o Vice-Presidente; 
 
§2º - Nas substituições por prazo superior a quinze dias o substituto do Prefeito fará jus 
ao subsidio e a verba de representação do cargo, não podendo, porem, acumular, se 
for o caso, com os subsídios da Vereança. 
 
§3º - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, proceder-se-á a nova eleição na 
forma da lei, e os eleitos completarão o tempo restante do mandato. Se as vagas 
ocorrerem no ano do mandato, observar-se-á o disposto no §1º. 

 
SUBSEÇÃO III  

 
DA LICENÇA 

 
Art. 68 – O Prefeito devera residir no Município. 
 
§1º - Sempre que tiver de ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo, por mais de 
quinze dias, o Prefeito passara o exercício do cargo ao seu substituto legal. 
 
§2º - O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo por mais 
de quinze dias consecutivos, ou do País, por qualquer tempo, sem licença da Câmara, 
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sob pena de incorrer na perda do mandato. 
 
Art. 69 – O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber o subsidio e a verba 
de representação quando: 
 
I – Impossibilitado para o exercício do cargo por motivo de doença devidamente 
comprovada; 
 
II – A serviço ou missão de representação do Município. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DO SUBSÍDIO E DA REPRESENTAÇÃO 
 

Art. 70 – O subsidio do Prefeito, será fixado pela Câmara ate noventa dias antes do fim 
de cada legislatura, para a subseqüente, determinando o índice da atualização, não 
podendo perceber a titulo de remuneração, mais do dobro do que percebe o Presidente 
da Câmara. 
 
Parágrafo único – Caso o subsidio não seja estabelecido no tempo consignado neste 
artigo, a Câmara empossada fá-lo-á no inicio da Legislatura subseqüente. 
 
Art. 71 – E devida, a atribuição de gratificação de representação ao Vice-Prefeito. 
 

Art. 72 – O subsidio do Vice-Prefeito não excedera a 50% (cinqüenta por cento) do 
atribuído ao Prefeito. 
 
Art. 73 – Enquanto durar o mandato, o Prefeito que for servidor público estadual ou 
municipal, da administração direta ou indireta, ficará afastado do exercício do cargo, 
emprego ou função, contando-lhe o tempo de serviço apenas para promoção por 
antiguidade e aposentadoria, facultada a opção pela remuneração. 

 

SUBSEÇÃO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO 
 

Art. 74 – Compete ao Prefeito: 
 
I – Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, e expedir decretos e regulamento para 
sua fiel execução; 
 
II – Vetar, no todo ou em parte, os autógrafos  de lei; 
 
III – Representar o Município judicial e extrajudicial; 
 
IV – Ordenar ou autorizar as despesas e pagamentos na conformidade do orçamento e 
dos créditos abertos legalmente; 
 
V – Abrir créditos extraordinários nos casos de calamidade publica ad referendum da 
Câmara, através de medida provisória; 
 
VI – Celebrar convênios com a União, Estado, Municípios ou entidades particulares ad 
referendum ou com autorização previa da Câmara, quando comprometerem verba não 
prevista no orçamento; 
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VII – Impor multas estipuladas nos contratos bem como as que forem devidas ao 
Município, e expedir ordens necessária a sua cobrança; 
 
VIII – Alienar bens patrimoniais do Município, mediante autorização previa da Câmara, 
quando for o caso; 
 
IX – Declarar a utilidade publica de bens, para fins de desapropriações, decretar e 
instituir servidões administrativas; 
 
X – Fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos permitidos e aqueles explorados 
pelo município, de acordo com os critérios gerais estabelecidos em lei local ou em 
convenio; 
 
XI – Fazer aferir, pelos padrões legais, os pesos, medidas e balanças em uso nos 
estabelecimentos comerciais similares, quando para isso o Município houver firmado 
convênio, na forma da lei; 
 
XII – Prover os cargos públicos; 
 
XIII – Solicitar convocação extraordinária da Câmara; 
 
XIV – Dar publicidade, de modo regular, aos atos e balanço anuais; 
 
XV – Apresentar anualmente a Câmara, no inicio do primeiro período de sessões 
ordinárias relatórios sobre a situação do Município, suas finanças e seus serviços, 
sugerindo as medidas que julgar conveniente;  
 
XVI – Enviar, ate o ultimo dia útil de cada mês a Câmara o balanço relativo a receita e 
despesa do mês anterior, para conhecimento; 
 
XVII – Enviar a Câmara, no prazo legal, os projetos de lei do orçamento anual do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias; 
 
XVIII – Encaminhar ao Tribunal de Contas: 
 

a) Até trinta e um de março de cada ano as contas e o balanço geral do Município, 
juntamente com as contas da Câmara; 

 
b) Até trinta e um de outubro de cada ano, orçamento municipal, para o exercício 

seguinte; 
 

c) Dentro de dez dias, contados da respectiva publicação, o teor dos atos que 
alterem o orçamento municipal provenientes de abertura de créditos adicionais e 
operações de credito; 

 
d) Até o ultimo prazo de dez dias, contados da data de sua respectiva publicação, a 

copia das leis, decretos, instruções e portarias de natureza financeira e tributaria 
municipal; 

 
e) Até o ultimo dia do mês seguinte, o balancete financeiro municipal, no qual se 

devera demonstrar discriminadamente a receita e despesa orçamentária do 
período, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-
orçamentária nele efetuados conjugados com os saldos em caixa e em bancos, 
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provindos do mês anterior e com os transferidos para o mês seguinte. 
 
XIX – Prestar a Câmara, dentro de quinze dias, a contar da data da solicitação, as 
informações pedidas; 
 
XX – Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem 
dirigidos; 
 
XXI – Solicitar o auxilio das autoridades policiais do Estado para a garantia de 
cumprimento de seus atos; 
 
XXII – Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos e o uso de bens públicos 
por terceiros, respeitados o disposto na legislação pertinente; 
 
XXIII – Promover a transcrição no Registro de Imóveis das áreas doada ao Município 
em processo de loteamento; 
 
XXIV – Dar denominação a próprios, vias e logradouros públicos; 
 
XXV - Decretar a prisão administrativa do servidor da Prefeitura omisso ou remisso na 
prestação de contas dos dinheiros públicos sujeitos a sua guarda; 
 
XXVI – Superintender a arrecadação dos tributos, preços e outras rendas, bem como a 
guarda e aplicação da receita dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos 
créditos votados pela Câmara; 
 
XXVII – Argüir  a inconstitucionalidade de ato da Câmara; 
 
XXVIII – Dispor sobre a estruturação e a organização dos serviços municipais, 
observadas normas legais pertinentes; 
 
XXIX – Expedir portarias e outros atos administrativos bem como os referentes à 
situação funcional dos servidores; 
 
XXX – Praticar quaisquer atos de interesse do Município que não estejam reservados, 
explícita ou implicitamente a competência da Câmara. 
 
Art. 75 – O Prefeito poderá delegar por decreto, a seus auxiliares, funções 
administrativas que não sejam de sua exclusiva competência, sendo, porem 
indelegáveis, as atribuições a que se referem os incisos I, II, V, XII, XXIII, XV, XVIII, 
XIX, XXII, XXVI, XXVIII e XXX.  

 
6.3SUBSEÇÃO VI 

 

DA EXTINÇÃO E CASSAÇÃO DO MANDATO 
 

Art. 76 – A extinção ou cassação do mandato do Prefeito bem como a apuração dos 
crimes de responsabilidade do Prefeito ou de seu substituto, ocorrerão na forma e nos 
casos previstos na legislação federal e estadual aplicáveis, e nesta Lei Orgânica. 

 
 

SUBSEÇÃO VII   
 

DAS INCOMPATIBIIDADES 
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Art. 77 – Aplicam-se ao Prefeito, no que couber, as incompatibilidades previstas no art. 
73, desta Lei Orgânica. 

 
SEÇÃO II 

 

DA ADMINSTRAÇÃO 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
 

Art. 78 – O Município observara no regime jurídico dos seus servidores os princípios 
estabelecidos nas Constituições, federal e estadual, e nesta Lei Orgânica. 
 
Art. 79 – Os cargos públicos municipais serão acessíveis a todos os brasileiros, 
preenchidos nos requisitos que a lei estabelecer. 
 
§1º - A primeira investidura em cargo publico depende de aprovação previa em 
concurso publico de provas ou de provas de títulos, salvo os casos indicados em lei; 
 
§2º - Os cargos em comissão, assim declarados em lei, são de livre nomeação e 
exoneração; 
 
 §3º - A Câmara somente poderá admitir servidores mediante concurso publico de 
provas de titulo, após a criação dos cargos respectivos nos termos da lei. 
 
§4º - O membro do poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários municipais 
serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, premio verba de representação 
ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 26, 
XX e XXI. 
 
§5º - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso publico. O servidor estável só 
poderá o cargo: 
 
I – Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
 
II – Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 
 
III – Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da Lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 
 
§6º - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 
origem, sem origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto 
em disponibilidade em remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
 
§7º - Extinto o cargo ou declarada desnecessidade, o servidor estável ficara em 
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, ate seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 
 
§8º - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial 
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de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. 
 
Art. 80 – Aplica-se à legislação trabalhista aos servidores admitidos temporariamente 
para obras, ou contratado para funções de natureza técnica especializada. 
 
Art. 81 – O Município será responsável pelos danos que seus servidores, nessa 
qualidade, causem a terceiros. 
 
Parágrafo único – O Município proporá ação regressiva contra o servidor em caso de 
culpa ou dolo. 
 
Art. 82 – As resoluções que criarem ou modificarem cargos nos quadros de 
funcionários da Câmara serão votados em dois turnos com intervalo mínimo de vinte e 
quatro horas, e somente serão aprovados se obtiverem o voto da maioria simples dos 
Vereadores, presente a maioria absoluta. 
 
Parágrafo único – Aos projetos de resolução de que trata este artigo somente serão 
admitidas emendas que de qualquer forma aumentem a despesa ou numero de cargos 
previstos,quando assinados pela metade no mínimo, dos membros da Câmara. 
  
Art. 83 – É vedada a participação dos servidores no produto da arrecadação dos 
tributos e multas. 
 
Art. 84 – Lei Municipal disporá sobre o estatuto dos funcionários. 
 
Parágrafo único – Enquanto não for editada a lei referida neste artigo, aplicar-se-á, no 
que couber, o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado. 
 
Art. 85 – O Município devera estabelecer, por lei ou convenio, o regime previdenciário 
de seus servidores não sujeitos a legislação trabalhista. 
 
Art. 86 – Aplicam-se, no que couber aos funcionários da Câmara os sistemas de 
classificação e níveis de vencimentos dos cargos do Executivo. 
 
Parágrafo único – Os vencimentos dos cargos do quadro da Câmara não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Executivo para cargos de atribuições iguais ou semelhantes. 

 
SUBSEÇÃO II 

 

 DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 
 
Art. 87 – A administração municipal poderá receber auxilio do Estado, através de suas 
Secretarias e demais órgãos, quando necessitar e solicitar assistência técnica. 
 
Parágrafo único – Quando a assistência for prestada, o Município concorrerá com as 
despesas, na forma que se convencionar. 

 
SUBSEÇÃO III 

 

DOS ATOS MUNICIPAIS 
 
Art. 88 – A publicação dos atos municipais far-se-á em órgão oficial do Município ou 
em órgão de imprensa com circulação no Município ou por edital fixado no edifício da 
Prefeitura, e através do Presidente da Câmara, em local visível da respectiva sede. 
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Parágrafo único – A escolha do órgão de imprensa para a divulgação dos atos 
municipais da Câmara e da Prefeitura depende de lei e será único. Essa lei será 
publicada no Diário Oficial do Estado. 
 
Art. 89 – Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos 
com observância nas legislações especificas. 
 
§1º - É obrigatória a publicação de todos os atos municipais que criem, modifiquem, 
extingam ou restrinjam direitos, especialmente as leis, decretos legislativos, resoluções, 
decretos e razoes de veto aposto no recesso da Câmara. 
 
§2º - Salvo os atos indicados no parágrafo anterior, os demais podem ser publicados 
em resumo; 
 
§3º - Independente de publicação os atos normativos internos, bem como os que 
declarem situações individuais, desde que notificados os seus destinatários, para 
ciência e cumprimento. 

 
SUBSEÇÃO IV 

 

DAS CERTIDÕES  
 
Art. 90 – A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no 
prazo Maximo de quinze dias, certidões de atos, contratos e decisões, sob pena de 
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No 
mesmo prazo, deverão atender as requisições judiciais, se outro não for fixado pela 
autoridade judiciária. 
 
Parágrafo único – A certidão relativa ao exercício de cargo de Prefeito será fornecida 
pelo Presidente da Câmara, no mesmo prazo deste artigo. 

 
SEÇÃO III 

DOS BENS MUNICIPAIS 
 

Art. 91 – Constituem bens do Município todas as coisas moveis e imóveis, direitos e 
ações que, a qualquer titulo, lhe pertençam. 
 
Art. 92 – Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a 
competência da Câmara quanto aqueles utilizados em seus serviços. 
 
Art. 93 – A alienação de bens municipais, subordinada a existência de interesse 
público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecera a 
seguinte norma: 
 
I – Quando imóveis, dependera de autorização legislativa e licitação, dispensada esta, 
nos seguintes casos: 
 

a) Doação, devendo constar obrigatoriamente do contrato os encargos do 
donatário, o prazo de seu cumprimento e a clausula de retrocessão, sob pena de 
nulidade do ato; 

 
b) Permuta. 

II – Quando moveis dependera de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 
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a) Doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social, 

devidamente fundamentada; 
 
b) Permuta. 

 
III – As ações serão vendidas em Bolsa de Valores, dependendo de autorização 
legislativa, se as ações não tiverem cotação em Bolas, serão alienadas através de 
concorrência ou leilão.  
 
§1º - O Município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, 
outorgara concessão de direito real de uso, mediante previa autorização legislativa e 
concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar à 
concessionária de serviço publico, a entidades assistenciais, ou quando houver 
relevante interesse publico, devidamente justificado; 
 
§2º - A venda, garantida a preferência aos proprietários de imóveis lindeiros, de áreas 
urbanas remanescentes e inaproveitáveis, resultantes de obra publica dependera de 
previa avaliação e autorização legislativa, as áreas resultantes de modificações de 
alinhamentos poderão ser alienadas, atendidas as mesmas formalidades. 
 
Art. 94 – A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, dependera de previa 
avaliação, realizadas por comissão especial homologada pelo Prefeito, e autorização 
legislativa. 
 
Art. 95 – O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, 
permissão autorização, conforme o caso e o interesse publico exigir. 
 
§1º - A concessão administrativa dos bens municipais de uso especial e dominial 
dependera de lei e contrato sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser 
dispensada, mediante lei; 
 
§2º - A concessão administrativa de bens públicos de uso comum, escolares, de 
assistência social ou turística, mediante autorização legislativa; 
 
§3º - A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem publico, será feita por 
portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo Maximo de 
sessenta dias. 

 
SEÇÃO IV 

 
DAS LICITAÇÕES 

 
Art. 96 – A realização de obras, compras e serviços obedecerão ao princípio da 
licitação, na forma das legislações Federal e Estadual pertinentes sem prejuízo da 
legislação complementar municipal. 
 

SEÇÃO V 
 

DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 
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Art. 97 – O Município observará as normas da Constituição Federal, previstas nos 
incisos I e II, § 9º do art. 165 dos orçamentos públicos anuais e o Plano 
Plurianual, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
Art. 98 – A despesa publica obedecera a lei orçamentária anual, que não conterá 
dispositivo estranho a fixação da despesa e a Previsão da receita. 
 
§1º - Não se incluem na proibição: 
 
I – A autorização para a abertura de créditos suplementares e operações de credito por 
antecipação da receita; 
 
II – As disposições sobre a aplicação do saldo que houver. 
 
§2º - São vedadas, nas leis orçamentárias ou na sua execução; 
 
I – A transposição, sem previa autorização legislativa, de uma dotação orçamentária 
para outra; 
 
II – A concessão de créditos ilimitados; 
 
III – A abertura de credito especial ou suplementar, sem previa autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos correspondentes; 
 
IV – A realização, por qualquer órgão executivo e legislativo municipais, de despesas 
que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 
 
§3º - A abertura de credito extraordinário somente será admitida em casos de 
necessidade imprevista como calamidade publica e outras prevista em lei. 
 
Art. 99 – O orçamento anual dividir-se-á em corrente e de capital e compreendera 
obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos os órgãos  e fundos, tanto da 
administração direta quanto da indireta excluídas apenas as entidades que não 
recebem subvenção ou transferência a conta do orçamento. 
 
§1º - A inclusão, no orçamento anual, da despesa e receita dos órgãos da 
administração indireta será feita em dotações globais e não lhes prejudicara sua 
autonomia na gestão dos seus recursos, nos termos da legislação especifica; 
 
§2º - A previsão da receita abrangera todas as rendas e suprimentos de fundos, 
inclusive o produto de operações de credito. 
 
§3º - Nenhum investimento cuja execução se prolongue alem de um exercício 
financeiro poderá ter verba consignada no orçamento anual, nem ser iniciados sem 
previa inclusão no orçamento plurianual de investimentos, ou sem previa lei que o 
autorize e fixe o montante das verbas que anualmente constarão no orçamento, 
durante todo o prazo de sua execução; 
 
 
______________________________________________________________________ 
Art. 96 - nova redação dada pela emenda nº 005/10, de 05 de março de 2010. 
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§4º - Nenhum tributo terá sua arrecadação vinculada a determinado órgão, fundo ou 
despesa. A lei poderá todavia, instituir tributos cuja arrecadação constitua a receita do 
orçamento de capital, vedada a sua aplicação no custeio de despesas correntes; 
 
§5º - Os créditos especiais e extraordinários não poderão ter vigência alem do 
exercício em que foram autorizados, salvo se o ato de autorização  for promulgada nos 
últimos quatros meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus 
saldos poderão vigorar ate o termino do exercício financeiro subseqüente. 
 
Art. 100 – As despesas de pessoal do Município não poderão exceder os limites de 
60% (sessenta por cento) da arrecadação. 
 
Art. 101 – É da competência do órgão executivo a iniciativa das leis orçamentárias e 
dos que abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, 
concedam subvenção ou auxilio, ou de qualquer modo autorizem, criem ou aumentem 
a despesa publica. 
 
§1º - Não será objeto de deliberação emenda de que decorrera aumento da despesa 
global ou as que visem a modificar o seu montante, natureza ou objetivo, facultado o 
remanejamento de uma rubrica para outra; 
 
§2º - Os projetos de lei referidos neste artigo somente sofrerão emendas, salvo se um 
terço, pelo menos, dos membros da Câmara solicitar ao Presidente a votação em 
Plenário, sem discussão de emenda aprovada ou rejeitada nas comissões; 
 
§3º - Ao órgão fazia facultado enviar mensagens enquanto estiver tramitando o projeto 
de orçamento, propondo a sua retificação, desde que não esteja concluída a votação 
da matéria a ser alterada.  
 
Art. 102 – O Prefeito enviará anualmente a Câmara no prazo estipulado na lei 
complementar federal previstas no artigo 165 da Constituição Federal, o projeto de lei 
orçamentária para o exercício financeiro seguinte. 
 
Art. 103 – As operações de credito por antecipação da receita autorizadas no 
orçamento anual não poderão exceder a quarta parte da receita total estimada para o 
exercício financeiro, e serão obrigatoriamente liquidadas e até o final do exercício 
vigente. 
 
Parágrafo único – A lei que autorizar operação de credito, a ser liquidada em exercício 
financeiro subseqüente, fixara desde logo, as dotações a serem incluídas no orçamento 
anual, para os respectivos serviços de juros, amortização e resgate durante o prazo da 
sua liquidação. 
 
Art. 104 – O numerário correspondente às dotações destinadas a Câmara será 
entregue, em quotas estabelecidas na programação financeira da Fazenda Municipal, 
com participação nunca inferior a estabelecida pelo Executivo para os seus próprios 
órgãos, até o dia vinte de cada mês, improrrogavelmente, sob pena de 
responsabilidade caso em que a Câmara poderá decretar o afastamento do Prefeito. 

 
SUBSEÇÃO III 

DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA e ORÇAMENTÁRIA 
  

Art. 105 – A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida 
mediante controle externo da Câmara e controle interno do Executivo, instituído por lei. 
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§1º - O controle externo da Câmara será exercido com auxilio do Tribunal de Contas 
Estadual; 
 
§2º - O Prefeito prestara contas anuais da administração financeira geral do município 
a Câmara de Vereadores, com parecer prévio do Tribunal de Contas, no prazo 
estabelecido em leis pertinentes; 
 
§3º - As contas do Prefeito e as da Câmara Municipal, bem como o balanço, serão 
enviados conjuntamente ao Tribunal de Contas, no prazo da Lei Federal aplicável; 
 
§4º - A Câmara poderá receber as contas encaminhadas pelo prefeito sem o parecer 
prévio do Tribunal de Contas, porem não poderá opinar antes desde, a não ser para 
notar a analise sobre a legalidade; 
 
§5º - O julgamento das contas, acompanhadas do parecer do Tribunal de Contas, far-
se-á no prazo de sessenta dias do recebimento; 
 
§6º - Decorrido o prazo legal sem deliberação da Câmara, as contas serão 
consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do 
Tribunal de Contas; 
 
§7º - É nulo o julgamento das contas do Prefeito e da Câmara pelo órgão legislativo 
municipal quando o Tribunal de Contas não haja exarado parecer prévio; 
 
§8º - Somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara deixara de 
prevalecer o parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o 
Prefeito deve prestar anualmente; 
 
§9º - A prestação de contas relativas a subvenções financiamentos, empréstimos e 
auxílios recebidos do Estado ou por seu intermédio, serão prestadas em separado 
diretamente ao Tribunal de Contas; 
 
Art. 106 – As decisões da Câmara sobre as prestações de contas de sua Mesa e do 
Prefeito deverão ser publicadas no órgão oficial do Município, ou do Estado, ou ainda 
do órgão de imprensa escolhido pelo respectivo poder. 

 
SUBSEÇÃO III 

 

DA RECEITA MUNICIPAL 
 

Art. 107 – A receita municipal constituir-se-á de arrecadação de tributos da 
competência do Município, dos quartos de fundos federais e estaduais, de participação 
em tributos da União e do Estado dos recursos resultantes da utilização dos seus 
serviços e atividades de outros ingressos. 

 
SUBSEÇÃO IV 

 

DA DESPESA MUNICIPAL 
 

Art. 108 – São despesas municipais de custeio; transferências correntes; 
investimentos, inversões financeira, e as transferências de capital. 
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SEÇÃO V 
 

DA ADMINISTRAÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS 
 
Art. 109 – Nos distritos onde forem instaladas Subprefeituras, poderá haver 
administrador distrital, nomeado em comissão e com remuneração e atribuições fixadas 
em lei. 

 
TITULO IV 

 

DA INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO 
 

Art. 110 – O Município será passivo de intervenção estadual quando: 
 
I – Se verificar impontualidade no pagamento de empréstimo  garantido pelo Estado, e 
os servidores do Município por mais de dois meses; 
 
II – Deixar de ser paga, por dois anos consecutivos, divida fundada; 
 
III – A administração municipal não prestar contas a que esteja obrigada na forma da 
lei; 
 
IV – O Tribunal de Justiça der provimento à representação formulada, para assegurar a 
observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover 
a execução de lei ou de ordem ou decisão judiciária, limitando-se o decreto do 
Governador a suspender o ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento 
da anormalidade; 
 
V – Forem praticados na administração municipal atos subversivos ou de corrupção; 
 
IV – Não tiver sido aplicados o mínimo exigido da receita Municipal na manutenção e 
desenvolvimento do Ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; 
 
§1º - A intervenção será decretada pelo Governador nos termos da Constituição  
Estadual, mediante provocação de dois terços, dos membros da Câmara ou do 
Tribunal de Contas; 
 
§2º - Cessada a intervenção os cessados os motivos que houverem determinado, 
retornara ao exercício de seu cargo a autoridade municipal afastada em conseqüência 
dela, sem prejuízo da eventual responsabilização; 
 
§3º - Na reincidência o afastamento será definitivo; 
 

TITULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Art. 111 – As questões omissas nesta Lei Orgânica serão suprimidas por leis 
ordinárias caso não sejam previstas nas Constituições, Federal e Estadual. 
 
Art. 112 – A Câmara, no prazo de seis meses da promulgação desta Lei Orgânica em 
Regimento Interno as normas de sua economia interna condizentes com a nova 
realidade legislativa. 
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Art. 113 – A Câmara, no prazo de sessenta dias, a contar da promulgação desta Lei 
Orgânica, editara resoluções nos seguintes termos: 
 
I – Organização do quadro de pessoal da sua Secretaria; 
 
II – Descentralização definitiva do Poder Executivo, da sua gestão financeira e 
orçamentária; 
 
III – Discriminando, de forma analítica, suas dotações orçamentárias; 
 
Art. 114 – Ao agente político, que no exercício pleno do mandato, vier a perder suas 
condições, de trabalho, é-lhe assegurada uma aposentadoria equivalente aos subsídios 
atribuídos aos Vereadores, se for Vereador, quando Prefeito, a mesma remuneração, 
exceto a gratificação de representação, sem prejuízo dos reajustes normais. 
 
Art. 115 – À esposa, enquanto viver e, na sua ausência desta aos filhos do Prefeito e 
Vereador que falecer durante o exercício do mandato, é assegurada uma pensão 
equivalente a respectiva remuneração, fixa e variável, atualizada em época da lei 
complementar municipal. 
 
§1º – Em caso de novo matrimonio da viúva, essa pensão se transfere aos filhos 
menores e, não existindo estes, será extinta automaticamente; 
 
§2º - Para garantir tais benefícios, os poderes competentes poderão adotar o sistema 
de seguro. 
 
Art. 116 – O Município poderá conveniar com o órgão previdenciário do Estado para 
efeito de assistência medica odontológica dos servidores e respectivas famílias. 
 
Art. 117 – É terminantemente proibido ao Município, atrasar pagamento aos seus 
servidores, alem do prazo previsto na Lei Federal pertinente. 
 
Art. 118 – Os pagamentos devidos pela Fazenda Municipal em virtude de sentença 
judiciária far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos 
respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. 
 
Art. 119 – Na aplicação das rendas municipais destinadas aos serviços públicos, 
dever-se-á atender as necessidades dos Distritos em proporção a receita que 
produzirem. 
 
Art. 120 – O Município remetera anualmente ao Tribunal de Contas, os balanços gerais 
do exercício anterior e os orçamentos da receita e da despesa do exercício, para efeito 
de analise da documentação, no prazo estabelecido na Constituição Estadual. 
 
Art. 121 – O Município será isento de custos no registro de matriculas imobiliárias, de 
certidões negativas de protestos, concordatas e falências, bem como de certidões de 
registro de imóveis. 

 
TITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 122 – É facultada a Câmara, anualmente atualizar os subsídios dos Vereadores, 
quando defasados pela inflação, observados os dispositivos constitucionais pertinentes. 



 32 

 
Parágrafo único – Tanto para a fixação quanto para a atualização dos subsídios dos 
Vereadores, poderá ser feito, utilizando  os índices indexadores da economia oficiais 
vigentes a sua própria escolha. 
 
Art. 123 – O Município dará proteção à ecologia e preservara o meio-ambiente no seu 
território. 
 
Parágrafo único – Lei Complementar Municipal disporá com rigor sobre o assunto, no 
prazo de um ano, a partir da promulgação desta Lei Orgânica. 
 
Art. 124 – Lei Complementar estabelecera normas de uso do solo, no prazo de cento e 
oitenta dias após a promulgação desta Lei Orgânica. 
 
Art. 125 – O atraso no pagamento dos servidores municipais, previsto no artigo 116 
implica correção automática dos salários nos parâmetros permitidos por lei. 
 
Art. 126 – No caso de descumprimento previsto nos arts. 134, e 135 desta lei, o agente 
municipal responsável omisso será afastado de suas funções ate a normalização do 
problema. 
 
Art. 127 – Na reincidência, o seu afastamento será definitivo. 
 
Art. 128 – A competência legal para tomar as medidas contra o agente político omisso, 
previsto nos Arts. 134, e 135 e da Câmara Municipal. 
 
Art. 129 – A transferência dos recursos do legislativo pelo Executivo será ate o dia 
20(vinte) de cada mês, nos termos do art. 168 da Constituição Federal. 
 
Art. 130 – O Executivo Municipal, não poderá negar ao Legislativo o cumprimento do 
art. Anterior, sob pena de seu afastamento do cargo, para garantir o funcionamento 
regular da câmara. 
 
§1º - O afastamento cessara quando da normalização do problema pela Tesouraria 
Municipal. 
 
§2º - Se houver reincidência, o afastamento será definitivo, cabendo a Câmara, chamar 
ao exercício do cargo, o sucessor legal. 
 
Art. 131 – A falta de probidade dos agentes políticos, no exercício de suas funções 
implica penalidade arbitrada pela Câmara e pelo Judiciário, nos termos desta Lei 
Orgânica e das Leis Federais e Estaduais aplicáveis. 
 
Art. 132 – A Câmara Municipal é facultado constituir auditoria para assessorar o 
Legislativo nas questões de sua competência legal, como fiscalizador dos atos do 
Executivo Municipal. 
 
Parágrafo único – A auditoria prevista neste artigo será integrada por técnicos das 
áreas, contábil, jurídica, e se necessário, por bacharéis em administração e publica e 
economia. 
 
Art. 133 – A Câmara Municipal é obrigada a verificar com rigor, se os investimentos em 
obras públicas municipais, correspondem aos contabilizados nos balancetes, assim 
como, todos os gastos nas diversas áreas da administração. 
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Art. 134 - Em havendo divergências do previsto no artigo anterior, a Câmara acionará o 
Prefeito nos termos desta Lei Orgânica e das legislações, estaduais e federais 
aplicáveis. 
 
Art. 135 – A Câmara não poderá omitir-se das providencias previstas no artigo anterior, 
sem prejuízo de solicitar aos Tribunais de Contas, do Estado e da União, se for o caso, 
as medidas de sua competência, constitucional. 
 
Art. 136 – Para auxiliar o Legislativo nas providencias, previstas nos artigos, 132, 133 e 
134, desta Lei Orgânica serão convidados simultaneamente, o representante do 
Ministério Publico e as medidas Procuradorias, federal e estadual competentes para as 
medidas cabíveis.  
 
Art. 137 – A Câmara Municipal, através da sua Auditoria procederá aos levantamentos 
minuciosos nas contas do Município, emitido o competente relatório que norteara as 
providencias que se fizerem necessárias. 
 
Art. 138 – A Câmara é facultada requerer junto aos Bancos extratos e saldos de conta 
corrente da Prefeitura, para possibilitar o exercício da fiscalização dos atos do 
Executivo. 
 
Art. 139 – A Câmara, anualmente designara um de seus membros, para juntamente 
com o Presidente e o Tesoureiro, tomarem as medidas expressas no artigo anterior. 
 
Art. 140 – A Câmara Municipal é investida de poderes para solicitar aos Tribunais de 
Contas, do Estado e da União, bem como a Secretaria da Fazenda do Estado, bloqueio 
de rapasses de recursos para o Município, enquanto perdurar qualquer irregularidade 
na aplicação do dinheiro público. 
 
Art. 141 – As providências do artigo serão extensivas, quando da sonegação pelo 
Prefeito, no cumprimento de suas obrigações previstas no artigo 168, da Constituição 
Federal e dispositivos pertinentes nesta Lei Orgânica. 
 
Art. 142 – O Município é vedado remunerar os seus servidores com o salário inferior ao 
Maximo permitido no art. 7º, VII, da Constituição Federal. 
 
Art. 143 – O Município não pode prescindir, em qualquer hipótese, do documento ao 
disposto no artigo 7º da Constituição Federal, Ressalvado, apenas ao que for de 
competência do Estado do Tocantins e da União. 
 
Art. 144 – O Município é obrigado promover, anualmente, cursos de aperfeiçoamento 
nas áreas, da educação e de saúde. 
 
Art. 145 – É terminantemente proibido ao Prefeito nomear para cargos públicos 
municipais e qualquer titulo parentes até o terceiro grau sob pena de perda de 
mandato. 
 
Art. 146 – Nas áreas, da educação e da saúde, só é permitido contrato ou nomeação 
de técnicos, portadores de diploma da respectiva área. 
 
Art. 147 – A Câmara Municipal é facultada suplementar a sua dotação orçamentária, 
independentemente da iniciativa do Prefeito, dada a autonomia do Legislativo, prevista 
nesta Lei Orgânica. 
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§1º - A suplementação de que trata este artigo, dar-se-á por decreto Legislativo, 
aprovado por maioria de voto presente, a maioria absoluta dos Vereadores. 
 
§2º - No caso de suplementação de dotações da Câmara, cabe ao Prefeito Municipal, 
apenas regulamentar o ato do Legislativo. 
 
§3º - O Prefeito Municipal, não poderá se negar ao cumprimento do disposto no § 
anterior, sob pena de sanções por parte do Legislativo Municipal, nos termos desta Lei 
Orgânica. 
 
§4º - As sanções previstas no § anterior consistem, alem de outras na suspensão 
temporária do mandato do Prefeito e seu afastamento do cargo, até que seja 
normalizada a situação, caso em que a autoridade afastada, retornará ao cargo. 
 
§5º - Na reincidência do agente político e administrativo, o afastamento será definitivo, 
sem direito a recurso. 
 
§6º - Para cumprimento das medidas deste artigo, a Câmara poderá recorrer à justiça 
comum da respectiva Comarca. 
 
Art. 148 – Anualmente, o Prefeito é obrigado a prestar contas a Câmara, da variação 
patrimonial dos seus bens, através da declaração de bens e rendimentos em que 
conste a origem e o valor de aquisição. 
 
§1º - A prestação de contas de que tratar este artigo, será feita de 1º a 30 de junho, 
exceto, a obrigatória no ato da posse e a do termino do mandato que são entregues no 
inicio e final. 
 
Art. 149 – A Câmara Municipal confrontara anualmente a progressão patrimonial do 
Prefeito, através das declarações de bens que lhe serão entregues nos termos do 
artigo anterior. 
 
Art. 150 – Se a Câmara julgar necessário, poderá exigir declaração de bens e renda do 
cônjuge, filhos do chefe do Poder Executivo, desde a posse deste, no cargo de 
Prefeito. 
 
Art. 151 – No caso de descumprimento dos artigos 148, 149 e 150, desta Lei, a 
Câmara acionara o Judiciário para garantia das suas atribuições legais, como 
instituição legitima para fiscalizar os atos do Executivo Municipal. 
 
Art. 152 – O Poder Legislativo será intransigente no cumprimento dos artigos 
148,149,150 e 151, desta Lei Orgânica. 
 
Art. 153 – Dentre as sanções imputadas pela Câmara ao Prefeito, figurarão o confisco 
de bens, deposição sumaria do cargo, sem prejuízo das penalidades judiciárias que o 
caso requer. 
 
Art. 154 – Se a Mesa da Câmara negligenciar no cumprimento dos artigos, de 147 a 
152, desta Lei Orgânica, poderá ser denunciada como omissa ou convite com as 
irregularidades do Prefeito, ao Ministério Publico e o Judiciário da Comarca 
competente. 
 
Art. 155 – São partes legitimas para denunciar a imperícia da Câmara, qualquer eleitor 
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do Município, Vereador, partidos políticos instituições idôneas, sindicados, associação 
classistas e comunitárias. 
 
Art. 156 – A negligencia da Mesa Câmara acerca da questão, relacionada a ação ou 
omissão do Prefeito, caracteriza convivência com tais irregularidades, sendo passiva 
de deposição pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Não sendo possível 
nestes termos, pelo Judiciário que será acionada para tal fim. 
 
Art. 157 – A Câmara será implacável, e verificando enriquecimento ilícito do Prefeito, 
que utilizará das prerrogativas legais de que é investida para punir tais ilicitudes. 
 
Art. 158 – O agente político que faltar com a probidade administrativa, deliberada ou 
por omissão, não poderá assumir qualquer cargo publico municipal seja eletivo ou não, 
durante dez anos consecutivos. 
 
Art. 159 – São crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal sujeitos ao julgamento 
do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara Municipal. 
 
I – Apropriar-se de bens ou rendas publicas ou devia-las em proveito próprio ou alheio; 
 
II – Utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou 
serviços públicos; 
 
III – Desviar, ou aplicar indevidamente, em proveito rendas ou recursos públicos; 
 
IV – Empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, 
em desacordo com os planos, programas a que se destinam; 
 
V – Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por 1 (uma) Lei, ou realiza-las em 
desacordo com as normas financeiras pertinentes; 
 
VI – Deixar de prestar contas, anuais da administração financeira do Município a 
Câmara de Vereadores, ou dos Tributo Tribunais competentes, nos prazos e condições 
previstas nesta Lei Orgânica e estabelecidas na Lei Complementar Federal aplicivel; 
 
VII – Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da aplicação de 
recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a 
qualquer titulo; 
 
VIII – Contrair empréstimos, ou obrigar o Município por títulos de credito, sem a 
competente autorização legislativa ou em desacordo com a lei; 
 
IX – Conceder empréstimos, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara ou 
em desacordo com a lei; 
 
X – Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais, sem autorização da Câmara 
ou em desacordo com a lei; 
 
XI – Adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preços, 
nos casos exigidos por lei; 
 
XII – Antecipar o inverter a ordem de pagamento a credores, sem vantagem para o 
erário; 
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XIII – Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição legal; 
 
XIV – Negar execução a lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem 
judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, a autoridade 
competente; 
 
XV – Deixar de fornecer certidões de atos contratos municipais, dentro do prazo 
estabelecido nesta Lei Orgânica. 
 
Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto neste artigo, a Câmara e o 
Judiciário, não poderão negligenciar das suas atribuições legais com vistas a apuração 
das irregularidades administrativas. 
 
Art. 160 – São princípios básicos da administração pública: 
 
I – Da legalidade; 
 
II – Da moralidade; 
 
III – Da finalidade; 
 
IV – Da publicidade. 
 
Art. 161 – São poderes e deveres do administrados publico: 
 
I – Poder-dever de agir; 
 
II – Dever de eficiência; 
 
III – Dever de probidade; 
 
IV – Dever de prestar contas dos atos da sua administração. 
 
Art. 162 – O uso do poder é prerrogativa da autoridade administrativa, como sendo ato 
licito. 
 
Art. 163 – O abuso do poder é de todo, ato ilícito, portanto, passiva de sanções legais. 
 
Art. 164 – São atributos do ato administrativo: 
 
I – Presunção de legitimidade; 
 
II – Imperatividade; 
 
III – Auto-executoridade.  
 

ANO 2010. 
 
 

11ª LEGISLATURA – 2008/2012 
 
 

Pindorama do Tocantins – TO, 30 de março de 2010. 
 



 37 

 
MESA DIRETORA 

 
 

Presidente: José Eudes Oliveira Neres 
 
Vice-Presidente: Edinon Mendes dos Santos 
 
1º Secretário: José Rubson Neres Cerqueira 
 
2º Secretário: Osvaldo da Costa Xavier 
 
Tesoureiro: Agnaldo Mendes Reis 
 
 

VEREADORES 
 

Euclisia Teixeira Belém 
 

Glênio Marques Oliveir 
 

José Fernandes de Souza 
 

Nilo Ribeiro Mendes 
 

 
 

 


