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Lei Orgﬁnica do Municipio de Urania

PREAMBUIJO
A Camara Municipal, por seus vereadores Constituintes, representantes do povo Uraniense,
inspirada nos ideais democraticos e nos principios das Constituicoes da Repiiblica e do Estado de
S50 Paulo, objetivando assegurar, no Municfpio, 0 exercfcio dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana e a construqao de uma sociedade livre, justa e solidaria, invocando a
protecao de Deus, decreta e promulga a

Lei Organica do Municipio de Urﬁnia
Estado de S50 Paulo
TIIUIDI
Disposigiies Preliminares

CAPITULOI

Do Municipio
Artigo 1"
— O municipio de Urania é uma unidade do territorio do Estado de S50
Paulo, com personalidade jurfdica de direito piiblico interno e autonomia, nos termos assegurados
pela Constituigao Federal.
Artigo 2°
— Os limites do territorio do municfpio, so podem ser alterados na forma
estabelecida na Constituigao Federal.
§ Unico — A criacao, organizacao e supressao de distritos compete ao municipio,
observada a legislacao estadual e federal.
Artigo 3"
— S50 sfmbolos do municfpio de Urﬁnia, o brasﬁo de armas, a bandeira do
municfpio e outros estabelecidos em lei municipal.

CAPTIULOII
Daflompeténcia
Artigo 4°
— O municfpio tem como competéncia privativa, legislar sobre assuntos de
interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuicoesz
I
— elaborar o plano plurianual, as diretrizes orcamentérias e os orqamentos
anuais, prevendo a receita e ﬁxando as despesas, como base em planejamento adequado; (art, 165
da Const. Federal);
H
— instituir e arrecadar os tributos de sua competéncia, ﬁxar e cobrar precos;
HI
— arrecadar e aplicar as rendas que lhe pertencerem, na forma da lei;
IV
— organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessﬁo ou permissao, os seus servigos piiblicos;
V
— dispor sobre administracio, utilizacio e alienacao dc seus bens;
VI
— adquirir bens, inclusive através de desapropriacio por necessidade, utilidade ptiblica ou por interesse social;
VII
— elaborar o seu}lano Diretor;
l
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V111 —- promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do_parcelamento e da ocupacﬁo do solo urbano;
Di
— estabelecer as servidoes necessarias aos seus servicos;
X
— regulamentar a utilizacao dos logradouros ptiblicos, e, especialmente no
perfmetro urbano;
a
— prover sobre o transporte coletivo urbano, que podera ser operado através de concessao ou permissao, ﬁxando 0 itinerzirio, os pontos de parada e as respectivas tarifas;
b
— prover 0 transporte individual de passageiro, ﬁxando os locais de estacionamento e as tarifas respectivas;
c
— ﬁxar e sinalizar os locais de estacionamento de veiculos os Iimites das
“zonas de siléncio”, e do transito e trafego em condicoes especiais;
d
—- disciplinar os servicos de carga e descarga e ﬁxar a tonelagem maxima
pemiitida a veiculos que circulem em vias piiblicas municipais;
e
— disciplinar a execucao dos servicos e atividades neles desenvolvidas.
XI
— sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e ﬁscalizar a sua utilizacao;
XH
— prover sobre limpeza das vias e logradouros ptiblicos remociio e destino
do lixo domiciliar e de outros resfduos:
a
— 0 lixo de hospitais, Postos de Saﬁde, consultorios médicos e dentarios,

do vedada sobre qualquer forma, o monopolio do servico funerario, nos tennos da lei;
XVI -— prestar servicos de atendimento a saiide da populacao, com a cooperagéio
técnica e ﬁnanceira da Uniio e do Estado;
XVH — manter programas de educacao pré-escolar e de ensino fundamental, com
a cooperacao técnica e ﬁnanceira da Uniﬁo e do Estado;
XVHI — regulamentar, autorizar e ﬁscalizar a aﬁxacao de cartazes e amincios, bem
como a utilizacao de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao
poder de policia municipal;
XIX — dispor sobre depésitos e destino de animais e mercadorias apreendidas
em decorréncia de transgressao da legislacao municipal;
XX — dispor sobre registro, vacinaqiio e captura de animais, com a ﬁnalidade
precipua de erradicacao da raiva e outras moléstias de que possam ser portadores os tIansmissores;
XXI — instituir regimejuridico ﬁnico para os servidores da administracio
piiblica direta, das autarquias e das fundacoes piiblicas, bem como planos de carreira;
XXH — o municfpio podera constituir Guarda Municipal, destinada a protecio de
seus bens, servicos e instalat;6es e, nos tennos do artigo 144, “caput"da Constituicao Federal, em
concurso com os demais orgaos pﬁblicos. a concorrer para a preservacao da incoluminade piiblica
e do patrimonio;
XXIH — promover e incentivar o turismo local, como fator de desenvolvimento
social e economico;
XXIV — estabelecer e impor penalidades por infracao de suas leis e regulamentos;
XXV — suplementar a legislacao federal e a estadual no que couber.

vemmM im e outros que eornem o risco de contaminacio, deve ser colocado em sacos
plilﬁcosl

os e serem coletados separadamente;
b
— os coletores devem usar luvas, macacao apropriado, botas de borracha e
orientados dos riscos de saﬁde que correm;
c
— todos os coletores devem receber o adicional de insalubridade, pelo risco
de vida que correm;
d
— todo o lixo coletado e citado no item "a" serao incinerados;
e
— 0 lixo coletado e que nio conste do item “a”, teriio destino adequado e
com tratamento seguro contra insetos e moscas, e fora do perfmetro urbano.
XIH — promover a protecao do patrimonio historico-cultural local, observada a
legislacao e acao ﬁscalizadora federal e estadual (Artigo 30 da Const. Federal).
XIV — ordenar as atividades urbanas, ﬁxando condigoes e horario para funcionamento de estabelecirnentos indusuiais, comerciais e similares, observadas as nonnas federais

Artigo 5°
— A0 municfpio de Urania compete, em comum com a Uniao, com o Estado
e com o Distrito Federal, observadas as nonnas de cooperacao ﬁxadas na lei complementar;
I
— zelar pela guarda da Constituicﬁo, das leis e das instituicoes democraticas
e conservar o patrimonio piiblico;
H
— cuidar da saﬁde e assisténcia ptiblica, da protecao e garantia das pessoas
portadoras de deﬁciéncia;
HI
— proteger os documentos, as obras e outros bens, de valor historico,
anfstico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais notaveis e os sftios arqueologicos;
IV
— impedir a evasao, a destruiqao e a descaracterizacao de obras de arte e dc
outros bens de valor historico, artfstico e cultural;
V
— proporcionar os meios de acesso a cultura, a educacﬁo e at ciéncia;
VI
— proteger o meio ambiente e combater a poluicao em qualquer de suas

pernnentes:

a

— conceder ou renovar licenca para instalacao, localizacio e funcionamen-

to;

b
— revogar a licenca daqueles cujas atividades se tomarem prejudiciais a
satide, a higiene, ao bem estar, a recreacﬁo, ao sossego piiblico ou aos bons costumes;
c _ — prover o fechamento daqueles que funcionarem sem licenca ou em desacordo com a lei.

formas;

VH
— preservar as ﬂorestas, a fauna e a ﬂora;
VIII — fomentar a producao agropecuaria e organizar o abastecimento alimentar;
IX
—— promover programas de construcao de moradias, e a melhoria das condigoes habitacionais e dc saneamento basico;
X
— combater as causas da pobreza e os fatores de marginalizacao, promoven:

XV
— dispor sobre o servico funerario e cemitérios, encarregando-se da administracio daqueles que forem ptiblicos e ﬁscalizando os pertencentes a entidades privadas. ﬁcan2
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do a integracao social dos setores desfavorecidos;
XI
— registrar, acompanhar e ﬁscalizar a concessao de direito de pesquisa e
exploragao de recursos hfdricos e minerais em seu territorio;
XH
— estabelecer e implantar polftica de educacao para a seguranga do
transito;
XHI — dispensar as micro empresas e as empresas de pequeno porte, tratamento jurfdico diferenciado (artigo I79 da Const. Federal).

ﬂwwn
Da Organizacio dos Poderes Municipais

mmum
Do Poder Legblativo
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cao sem encargos;
XI
— dispor sobre a criacao, organizacﬁo e supressao de Distiitos mediante
prévia consulta plebiscitéria;
XH
— criar, alterar e extinguir cargos publicos e ﬁxar os respectivos vencimentos;

XHI — aprovar o Plano Diretor;
XIV — autorizar convénio com entidades pﬁblicas ou particulares e consorcios
com outros municfpios;
XV
— delimitar o perfmetro urbano;
XVI — dar nome aos proprios, vias e Iogradouros piiblicos, assim como modiﬁcalos;
XVH — exercer com o auxﬂio do Tribunal de Contas do Estado de S50 Paulo a
ﬁscalizacﬁo ﬁnanceira, orcamentaria, operacional e patrimonial do municfpio.

Da Camara“ Municipal‘
'
Artigo 6"
— O poder Legislativo é exercido pela Camara Municipal, composta de
Vereadores eleitos através do sistema proporcional, dentre cidadaos maiores de 18 anos, no
exercfcio dos direitos politicos pelo voto direto e secreto (artigo 14 da Cont. Federal).
§ 1° — Cada legislatura tera a duracao de quatro anos.
§ 2° — O niimero de Vereadores da Camara Municipal de Urania sera proporcional at pdpuiacao do Municfpio de Urania, observados os limites estabelecidos na
Constistuicao Federal (artigo 29).
SECAO H
Das Alribuicoes da Camara Municipal
Artigo 7°
— Cabe a Camara Municipal com a sancao do Prefeito Municipal dispor
sobre todas as matérias de competéncia do Municipio e especialmente:
V I
— legilslar sobre assuntos de interesse local inclusive suplementando a
legislacﬁo federal e estadual;
H
— legislar sobre tributos municipais bem como autorizar isencoes e anistias ﬁscais e a remissao de dfvidas;
HI
— votar o orcamento anual e o plurianual de investimentos, a Lei de
Diretrizes Orcamentzirias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;
IV
I — deliberar sobre obtencao e concessao de empréstimos e operaeoes de
crédito, bem como a forma e os meios de pagamentos salvo com suas entidades descentralizadas;
' — autorizar a concessao de auxﬂios e subvencoes;
— autorizar a concessio de servicos ptiblicos;
— autorizar a concessao do direito de uso de bens municipais;
— autorizar a concessao administrativa de uso de bens municipais;
— autorizar a alienacﬁo de bens iméveis;
xgé§g< — autorizar a aquisicao de bens imoveis salvo quando se tratar de doa4

Artigo 8°
— A Camara Municipal compete privativamente as seguintes atribuicoesz
I
— eleger a sua mesa, bem como destitui’-la na forma regimental constituir as
comissoes permanentes;
H
— elaborar 0 seu Regimento Intemo;
HI
— dispor sobre a organizacio de sua secretaria, funcionamento, polfcia,
criacao, transformacao ou extincao dos cargos, empregos e funcoes de seus servicos e ﬁxacao da
respectiva remuneracao, observados os parﬁmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orcamentarias;
IV
— dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, conhecer de suas rentincias e afasta-los deﬁnitivamente do exercicio dos cargos;
V
— conceder Iicenca aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo;

VI

— conceder Iicenca ao prefeito e ao vice-prefeito para ausentarem-se do

municipio por mais de quinze dias;
VII
— ﬁxar de uma para outra legislatura, a remuneracao dos vereadores, do
prefeito e do vice-prefeito até 30 (lrinta) dias antes das eleicoes municipais;
VIII — tomar e julgar, anualmente, as contas prestadas pela Mesa da Camara
Municipal e pelo Prefeito;
IX
— ﬁscalizar e controlar os atos do Executivo, inclusive os da administragao
indirela;
X
— convocar secretarios municipais para prestar, pessoalmente informacoes
sobre assuntos previamente determinados, no prazo de trinta dias (artigo 20 XIV da Const. do
Estado);
XI
— requisitar informacoes dos secretarios municipais sobre assunto relacionado com a sua secretaria, cujo atendimento devera ser feito no prazo de trinta dias;
XH
— declarar a perda do mandato do prefeito;
XIH — autorizar referendo e convocar plebiscito;
I VIV -— zelar pela preservacao de sua competéncia legislativa em face da atribuiQ50 normativa do Executivo;
5
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XV
— criar comissoes especiais de inquérito, sobre fato determinado que se
inclua na competéncia municipal, e por prazo certo, sempre que o requerer, pelo menos, um terco de
seus membros;
XVI — solicitar ao prefeito, na forma de Regimento Interno, informacoes sobre
atos de sua competéncia privativa; (artigo 20 XXIV da Const. do Estado);
XVH —julgar em escrutfnio secreto, os Vereadores, o Prefeito e o Vice-Prefeito;
XVIII — conceder tftulo de cidadao honorario a pessoas que reconhecidarnente
tenham prestado servicos ao municfpio. desde que seja o Decreto Legislativo aprovado em escrutinio secreto pelo voto de, no minimo, dois tercos de seus membros.
§ 1° — A Camara Municipal delibera, mediante resolucao sobre assuntos de sua
economia intema e nos demais casos de sua competéncia privativa, por meio de Decreto Legislative.
§ 2° — F. ﬁxado em trinta dias, prorrogavel por igual perfodo desde que solicitado
e devidamente justiﬁcado, o prazo para que os responsaveis pelos orgaos da Administracao
Direta e Indireta, prestem as informacoes e encaminhem documentos requisitados pelo Poder
Legislativo na fonna do disposto na presente Lei.
§ 3° — O nao atendimento no prazo estipulado no paragrafo anterior, faculta ao
Presidente da Comissao solicitar na conformidade da Legislacao Federal, a intervencao do Poder
Judiciario para fazer cumprir a legislacao vigente.

b
— somente fara jus a parte variével o Vereador que comparecer as sessoes
ordinarias, calculando-se cs descontos proporcionalmente ao numero de sessoes realizadas no
mes;
c
— serao remuneradas no maximo 4 (quatro) sessoes extraordinarias no mes;
d
— considera-se presente, para efeito de remuneracao, 0 Vereador que tiver
registrada sua participaciio efetiva em todas as votacoes plenarias que ocorrerem, seja em sessﬁo
ordinaria ou em sessao extraordinaria;
e
— o vereador licenciado por motivo de saude ou a missao do Municipio, fara
jus a remuneraciio integral, incluida a verba de representacao, no caso do presidente da Camara.
II
— o presidente da Camara faré jus a uma verba de representaqao que

corresponderé até o maximo de 2 (duas) vezes da sua remuneracao principal;
HI
— o vereador que até 90 (noventa) dias antes do término de seu mandato
nao apresentar ao Presidente da Camara declaraeao de bens atualizada nao percebera a correspondente remuneracﬁo;
IV
— o periodo de recesso da Camara sera remunerado, sendo que os Vereadores receberao integralmente os seus vencimentos;

V
-— a ﬁxacao da remuneracao dos vereadores sera veiculada através de Resolucao aprovada pelo Plenério da Camara de Vereadores.

sncﬁonl
I

Dos Vereadores

Da Licence

Artigo 9°
—- No primeiro ano de cada legislatura no dia I° de janeiro as dez horas, em
sessao solene de instalcao, independente do mimero, os vereadores sob a Presidéncia do mais
votado dentre os presentes, prestario compromisso e tomarao possse.
§ 1° — O vereador que nao tomar posse, na sessao prevista neste artigo, devera
fazé-lo no prazo de quinze dias, salvo motivo justo aceito pela Camara Municipal.
§ 2° — No ato da posse os vereadores deverao desincompatibilizar-se e na mesma ocasiao e ao término do mandato, deverao fazer declaraqao de seus bens, a qual sera transcrita
em livro proprio, constante da ATA o seu resumo.

Artigo 12
-— o verador podera licenciar-se somente:
I
— por moléstia devidamente comprovada ou em licenca gestante;
II
— para desempenhar missoes temporérias de carater cultural ou de interesse do municipio;
HI
— para lratar de interesse particular, por prazo determinado, nunca mfenor a
trinta dias, nao podendo reassumir 0 exerclcio do mandato antes do término da licenca.
§ 1° — A licenca de que trata o inciso I, seré automaticamente, e assim declarada
pelo Presidente da Mesa, ﬁcando condicionada a comprovacao anterior.
§ 2° —— A licenca prevista no inciso II, nunca superior a 60 dias, sera submetida
a aprovacao do plenario que decidira pela sua concessao ou nio.
§ 3° — O vereador licenciado nos tennos deste artigo a excessao do inciso IH,
fara jus as partes ﬁxa e variavel de seus subsidios.
§4° — O vereador investido no cargo de secretario municipal, nao perdera o
mandato, considerando-se automaticamente licenciado.

Da Remuneracﬁo
Artigo 10
—- O mandato de vereador sera remunerado, na forma ﬁxada pela Camara
Municipal, em cada legislatura, para a subsequente, estabelecido como limite maximo o valor
percebido como remuneracao, em espécie, pelo Prefeito.
Artigo 11
— Os Vereadores farao jus a uma remuneracio mensal condigna, ﬁxada pela
Cﬁmara Municipal no ﬁnal da legislatura, até 30 (trinta) dias anteriores a eleicoes municipais, para
vigorar na que Ihe‘é subsequente, cujo critério de vinculacao consiste na remuneracao dos servidores pﬁblicos municipais:
I
— a remuneraeao dos Vereadores compor-se-6 de pane ﬁxa, pane variavel e
sessoes extraordinarias:

a

— a pane ﬁxa sera sempre devida na sua totalidade;
6

Da Inviolabiirhde

Artigo 13
— Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opinioes, palavras e
votos, no exercicio do mandato, na circunscricao do municipio (artigo 29, VI da Const. Federal).
_

Das Proibieoes e Incompatiblidades

7
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Artigo 14
— O vereador nao podera:
I
— desde a expediciio do Diploma:
a
— ﬁnnar ou manter contrato com pessoa jurfdica de direito ptiblico autarquia,
empresa ptiblica, sociedade de economia mista ou empresa concessionaria de servico publico,
salvo quando obedecarn at clausulas unifonnes;
b
— aceitar ou exercer cargo, funcﬁo ou emprego remunerado, salvo quando
aprovado em concurso pﬁblico.
H
—— desde a posse:
a
— ser proprietario, controlador ou diretor de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa jurfdica de direito ptiblico ou nela exercer funcao remunerada;
b
— patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se
refere o inciso I, “a”;
c
—- ser titular de mais dc um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou
municipal.
~

a
— vaga;
‘
b
-— investidura do titular na funcao do secretariado municipal;
c
— licenca do titular por periodo superior a trinta dias.
§2° — Ocorrendo vaga e nao havendo suplente. far-se-:5 eleigao, se faltarem
mais de quinze meses para o término do mandato (Cont. Estadual).
§ 3° — Na hipotese da alinea b, deste artigo, o vereador podera optar pela remuneracao de seu mandato.
_
§ 4° — O suplente convocado devera tomar posse dentro do prazo de dez dias,
salvo motivo justo aceito pela Camara Municipal.

DaPerdadoMandato

SEQAOIV
DaMcsadaCimara
DaEIeica'io

Artigo 15
— Perdera o mandato o vereador:
I
— que infringir qualquer das proibicoes estabelecidas no artigo anterior;
II’
— cujo procedimento for declarado incompatfvel com o decoro parlamentar;
III
— que deixar de comparecer em cada sessao legislativa, a terca parte das
sessoes ordinarias, salvo licenca on missio autorizada pela Camara Municipal ;
N
— que perder, ou tiver suspensos os direitos politicos;
V
— quando o decretar a Justica Eleitoral, nos casos previstos na Constituicao Federal (artigo 16 da Cont. Estadual);

VI

Do Testemunho
Artigo 17
-— Os vereadores nao serao obrigados a testemunhar sobre informacoes
recebidas ou prestadas em razio do exercfcio do mandato, nem sobre as pessoas que lhes conﬁararn ou deles receberam informacoes.

Artigo 18
— Imediatamente apos a posse, os vereadores reunir-se-ao sob a Presidencia do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Camarﬂ.
elegerao os componentes da Mesa, que ﬁcarao automaticamente empossados.
§ Unico — N50 havendo mimero legal, o vereador mais votado dentre os presentes
permanecera na Presidéncia e convocara sessoes diarias, até que seja eleita a Mesa.
I Artigo 19
— A eleicao para renovacao da Mesa, realizar-se-a sempre na ultima sessao

— que sofrer condenaeao criminal em sentenca transitada em julgado por

ordinaria da Sessao Legislativa considerando-se, automaticamente empossados os eleitos a pamr

sentenca deﬁnitiva e irrecorriglvel por crimes de traﬁco de entorpecentes e contra a adminstracao
pﬁblica.
'
§ 1° — E incompativel com o decoro do Legislativo, além dos casos deﬁnidos no
Regimento Intemo, 0 abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador, ou a percepcao de vantagens indevidas.
§ 2° — Nos casos dos incisos I e H deste artigo, a perda do mandato sera decidida pela Camara Municipal, por voto secreto e maioria de dois tercos, medidante provacao da Mesa
ou de partido politico representado no Legislativo, assegurada ampla defesa (artigo 16 da Const.
Estadual).
§ 3° — Nos casos previstos nos incisos III e V, a perda do mandaato sera declarada pela Mesa, de Offcio ou mediante provocacﬁo de qualquer dos membros da Camara Municipal
ou de partido polftico nela representado, assegurada ampla defesa.

do dia I° de janeiro do exercfcio subsequente.
_
_ _
§ Unico — O Regimento Intemo dispora sobre a forma de eleicao e a composiqao da
Mesa.

Artigo 16
— No caso de vaga, ou licenca de vereador, 0 presidente convocara imediatamente o suplente.
§ 1° — o suplente sera convocado nos casos dez

Das Atribuigoa da Mesa

Artigo 20
— O mandato da Mesa sera de dois anos, proibida a reeleicio de qualquer de
seus membros parao mesmo cargo.
_ _
_ '
A
§ 1° — A eleicao far-se-a em pnmeiro escrutinuo, pela maioria absoluta da Carnara Municipal.
_
_
§ 2° — Qualquer componente da Mesa podera ser desutuido, pelo voto de dois
tercos dos membros da Camara, quando faltoso, omisso ou ineﬁciente no desempenho de suas
atribuicoes regimentais, elegendo-se outro vereador para complementar o mandato.
§ Unico — O Regimento Interno dispora sobre o processo de destituicio.
v
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Artigo 21

— A mesa, dentre outras atribuicoes, compete:
9
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I
— baixar, mediante ato, as medidas que digam respeito aos vereadores;
H
— baixar, mediante portaria, as medidas referentes aos servidores da Secretaria da Céimara Municipal, como provimento e vacancia dos cargos piiblicos, e ainda, abertura de
sindicancias, processos administrativos e aplicaciio de penalidades;
IH
— propor projeto de resolucao que disponha sobre:
a
— Secretaria da Camara e suas alteracoes;
b
— policia da Camara;
c
—— criacao, transformacao ou extincﬁo dos cargos, empregos e funcoes de
seus servicos e ﬁxac5o da respectiva remuneracﬁo, observados os parametros estabelecidos na lei
de Diretrizes Orqamentarias;
N
— elaborar e expedir, mediante ato, quadro de detalharnento das dotacoes,
observado 0 disposto na Lei Orcamentaria e nos créditos adicionais abertos em favor da Camara;
V
— apresentar projeto de lei dispondo sobre autorizacao para abertura de
créditos adicionais, quando o recurso a ser utilizado for proveniente da anulaeao de dotaeao da
Camera;
VI
— solicitar ao prefeito, quando houver autorizacao legislativa, a abertura de
créditos adicionais para a Camara;
VII
— devolver 5 prefeitura, no tiltimo dia do ano, o saldo de caixa existente;
VIII — enviar ao prefeito, até o dia primeiro de marco, as contas do exercfcio
anterior;
IX
— declarar a perda de mandato de vereador, de offcio ou por provocacao de
qualquer de seus membros, ou ainda, de partido politico representado na Camara, nas hipoteses
previstas nos incisos IH e V do artigo 13, assegurada ampla defesa;
X
— propor acao direta de inconstitucionalidade.
§ 1° — N50 sera adrnitido aumento da despesa prevista no projeto de resolucao
referido no inciso III deste artigo.
§ 2° — A Mesa da Camara decide pelo voto da mioria de seus membros.
Do Presidente

Artigo 22
— Compete ao presidente da Camara, dentre outras atribuicoesz
I
—- representar a Camara em jufzo ou fora dele;
H
-— dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos;
HI
— interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
N
— promulgar as resolucoes e os decretos legislativos, bem como as leis com
sancao tacita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenario;
V
—- fazer publicar as portarias e os atos da Mesa, bem como as Resolucoes,
os Decretos Legislativos e as Leis por ele promulgados;
VI i — conceder licenca aos vereadores nos casos previstos nos incisos I e II do
artigo I2;
VII
— declarar a perda do mandato de vereadores, do prefeito e do vice-prefeito,
nos casos previstos em lei, salvo as hipoteses dos incisos III e V, do artigo 15;
VIII — requisitar o numerario destinado as despesas da Camara e aplicar as
10

disponibilidades ﬁnanceiras no mercado de capitais;
IX
— apresentar ao plenario, até o dia vinte de cada mes, o balancete relativo
aos recursos recebidos e as despesas do mes anterior;
X
— manter a ordem no recinto da Carnara, podendo solicitar a forca necessaria para esse ﬁm;
XI
— solicitar a intervencao no municfpio, nos casos admitidos pela constituic5o do Estado.
§ Unico — O presidente da Camara ou seu substituto, so tera voto:
I
— na eleicio da Mesa;
H
— quando a matéria exigir, para a sua aprovacio, 0 voto favoravel de dois
tercos dos membros da Camara;
HI
— quando houver empate em qualquer vota<;5o no plenario.
Das Reunioes
Disposieoes Gerais
Artigo 23
— As sessoes da Camara que ser5o ptiblicas, so poder5o ser abertas com a
presenca de, no minimo um terco dos seus membros (artigo 10 da Constituic5o do Estado).
§ Unico -— Considerar-se-5 presente sess5o, o vereador que assinar o livro de presenca e participar dos trabalhos até o encerramento da sess5o.
Artigo 24
— A discuss5o e a votac5o da matéria constante da ordem do dia, so poder5o ser efetuadas com a presenca da maioria absoluta dos membros da Camara Municipal.
§ Unico — A aprovac5o da matéria colocada em discuss5o, dependera do voto favoravel da maioria dos vereadores presentes 5 sessaao, ressalvados os casos previstos nesta lei.
Artigo 25
— N50 podera votar o vereador que tiver interesse pessoal da deliberacao,
anulando-se a votac5o, se o seu voto for decisivo.
Artigo 26
— O voto sera piiblico, salvo nos seguintes casos:
a
— no julgamento de vereadores, do prefeito e do vice-prefeito;
b
— na eleiqao dos membros da Mesa, e de seus substitutos;
— na concessao de tftulos de cidad5o honorario;
Q0
— no exame de veto aposto pelo prefeito.
Da Sessio Legislativa Ordinéria
Artigo 27
— Independentemente de convocacao, a Sessao Legislativa desenvolve-se
de 1° de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro (art. 9, § l° da Const. Estadual).
§ 1° — As reunioes marcadas para essas datas, ser5o transferidas para o primeiro dia util subsequente, quando recafrem em sabados, domingos ou feriados.
§ 2° — A sess5o legislativa n50 sero interrompida sem a aprovaeio do projeto dc
lei de Diretrizes Orcamentarias, e do projeto de lei do oreamento.
~
§ 3° — A Camara Municipal se reunira em Sessoes Ordinarias, extraondinarias ou
solenes. conforrne dispuser o seu Regimento Intemo, e as remunerara de acordo com o estabele-

cido na legislacao especiﬁca.
ll
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§ 4° — As sessoes extraordinarias ser5o convocadas pelo presidente da Camara,
em sessao ou fora dela, na forma regimental.

por prazo certo, sendo suas conclusoes, quando for o caso, encaminhadas ao Ministério Publico,
para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito (artigo I3, § 2°, da Const.
Estadual).
§ 1° — As Comissoes Especiais de Inquérito, no interesse da investigacao, poder5o:
a
— proceder vistorias e levantamentos nas reparticoes ptiblicas municipais e
entidades descentralizadas, onde terao livre ingresso e permanéncia;
b
—— requisitar de seus responsaveis a exibicao de documentos e a prestacao
dos esclarecimentos necessarios;
c
— transportar-se aos lugares onde se ﬁzer mister a sua presenca, ali realizando os atos que lhe competirem.
§ 2° — No exercicio de suas atribuicoes poderao, ainda, as Comissoes Especiais
de Inquéreito, por intermédio de seu presidente:
a
— determinar as diligéncias que reputarem necessanas;
b
— requerer a convocacao de Secretario Municipal;
c
— tomar depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquirilas sob compromisso;
d
— proceder a veriﬁcacoes contabeis em livros, papéis e documentos dos
org5os da Administracao Direta e Indireta.
§ 3° — Nos termos da legislacao em vigor, as testemunhas ser5o intimadas, de
acordo com as prescricoes estabelecidas na legislacao penal, e, em caso de_n5o comparecimento,
sem motivo justiﬁcado, a intimacao sera solicitada ao Iulz Criminal da localldade onde resldem ou
se encontrem na forma do codigo do Processo Penal.
§ 4° — Durante 0 recesso, salvo convocaeao extraordinaria, havera uma comiss50 representativa da Camara, cuja composicao reproduzira, quando possivel, a proporcionalidade
da representacao partidaria, eleita na tiltima sessao ordinana do periodo legislaauvo, com ambul-

SECAO V
Da Sessiio Legislativa Extraordinaria
Arﬁgo 28
— A convocacao Extraordinaria da Camara Municipal, somente possivel no
periodo de recesso, far-se-a:
I
— pela maioria absoluta dos membros da Camara Municipal;
H
— pelo prefeito, em caso de urgéncia ou interesse piiblico relevante (artigo
9 da Const. Estadual).
§ Unico — Na Sessao Legislativa Extraordinaria, a Camera Municipal deliberara somente sobre a matéria para a qual foi convocada (artigo 9 da Const. Estadual).
SECAOVI
Das Comissoes
Artigo 29
— A Camara tera Comissoes Permanentes e Temporarias, constituidas na
forma e com as atribuicoes previstas no Regirnento Intemo, ou no ato de que resultar a sua criacao.
§ 1° — Na Constituicao das Comissoes assegurar-se-a, tanto quanto possivel, a
representaeao pfoporcional dos partidos politicos com assento na Carnara Municipal.
§ 2° — Cabe as Comissoes em matéria de sua competéncia:
I
— discutir e votar projetos de lei que dispensarem, a competéncia do Plenario, salvo se houver, para decis5o deste, requerimento de um terco dos membros da Camara (artigo
13, § 1°, da Const. Estadual);
II
— convocar, para prestar pessoalmente, no prazo de trinta dias, informacoes
sobre assunto previamente determinado;
a
— Secretario Municipal;
b
— Dirigentes de autarquias, empresas piiblicas, sociedade de economia mista e fundacoes intituidas ou mantidas pelo municipio;
c
— O Procurador Geral do Municipio.
IH
— acompanhar a execucao orcamentaria;
IV
— realizar audiéncias ptiblicas;
V
— receber peticoes, reclamacoes, representacoes ou queixas de qualquer
pessoa contra atos ou omissoes das autoridades ou entidades ptiblicas;
VI
— velar pela completa adequacao dos atos do Executivo que regulamentem
dispositivos legais;
VII
— tomar depoimento de autoridade e solicitar o de cidadao;
VIII" — ﬁscalizare apreciar programas de obras e planos municipais de desenvolvimento e, sobre eles, emitir parecer (artigo l3, § 1° da Const. Estadual).
Artigo 30
— As Comissoes Especiais de Inquérito terao poderes de investigacao proprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Intemo, e ser5o criadas
mediante requerimento de um terco dos membros da Camara, para apuracao de fato determinado e
I2

goes deﬁnidas no regimento.

SECAOVH
Do Processo Legislative
SUBSECAO I
Disposicoes Gerais
Artigo 31
I
H

<25

— O processo legislativo compreende a elaboracao de:
— emendas 5 Lei Organica do Municipio;
— Leis Complementares;
— Leis Ordinarias;
— Decretos Legislativos;
— Resolucoes.

SUBSECAO H
Das Emendas 5 Lei Orgﬁnica do Municipio
I3
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Artigo 32
— A Lei Organica do Municipio, podera ser emendada:
I
— de um terco, no minimo, dos membros da Camara Municipal (artigo 22 da
Const. Estadual);
H
— do prefeito;
HI
— de cidadaos, mediante iniciativa popular assinada no minimo por um por
cento dos eleitores (artigo 22, item IV da Const. Estadual).
§ 1° —— A proposta sera discutida e votada em dois tumos, considerando-se
aprovada quando obtiver, em ambas as votacoes, o voto favoravel de dois tercos dos membros da
Camara Municipal (artigo 22, § 2° da Const. Estadual).
§ 2° — A emenda a Lei Organica do Municipio sera promulgada pela Mesa da
Camara Municipal, com o respectivo ntimero de ordem.
§30 — A matéria constante de proposta de emenda rejeitada, nao podera ser
objeto de nova proposta na mesma sessao legislativa.

'

I

SUBSECAOIII
Das Lek Complementares

I

Artigo 33
— As leis complementares ser5o aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Camara, observados os demais tennos da votacao das leis ordinarias.
§ Unico — As leis complementares sio concementes as seguintes matérias:

p

1I

- Codigo tributario;

H

—- Codigo de obras;
— Estatuto dos Servidores;
—- Plano Diretor
— Procuradoria Geral do Municipio:
— criacao de cargos e aumento de vencimento dos servidores;
— atribuieoes ao vice-prefeito;
— zoneamento urbano;
— concessao de servicos piiblicos;
-— concessao de direito real de uso;
— alienaeao de bens imoveis;
— aquisicao de bens imoveis por doacao com encargos;
— autorizacao para efetuar empréstimo de instituicao particular;
— infracoes politico-administrativas.

‘
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SUBSECAO IV
Das Leis Ordinarias e Leis Delegadas
‘

<
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Camara Municipal, a matéria reservada a lei complementar e a legislacao sobre planos plurianuais,
diretrizes orcamentarias e orcamentos.
§ 3° — A delegacao do prefeito tera a forma de Resolucao da Camara Municipal,
que especiﬁcara seu contetido e os termos de seu exercicio.
§ 4° — Se a resolugao deterrninar a apreciacao do projeto pela Camara, esta 0 fara
em votac5o unica, vedada qualquer emenda.
Artigo 35
-— A votacao e a discussao da matéria constante da Ordem do Dia, so
poderao ser efetuadas com a presenca da maioria absoluta dos membros da Camara Municipal.
§ Unico — A aprovacao da matéria colocada em discussao dependera de voto favoravel da maioria dos vereadores presentes a sess5o, ressalvados os casos previstos nesta lei.
Artigo 36
— A iniciativa dos projetos de leis complementares e ordinarias cabe ao
prefeito, a qualquer membro ou comissao da Camara e aos cidadaos, observadas o disposto nesta
lei.
Artigo 37
— Compete exclusivamente, ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que
disponham sobre:
I
— criacao, extincao ou transfomiagao de cargos, funcoes ou empregos priblicos na administracao direta ou autarquicos;
H
— ﬁxacao ou aumento de remuneracao dos servidores;
III
— regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos
servidores;
IV
— organizacao administrativa, matéria tributaria e orcarnentaria. servicos
publicos e pessoal da administracao;
V
— criacao, estruturacao e atribuicoes dos orgaos da administracao piiblica
municipal.
Artigo 38
— N50 sera admitido aumento da despesa prevista:
I
— nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto
nos paragrafos 1° e 2° do artigo 141;
H
— nos projetos sobre organizacao dos servicos administrativos da Camara

I
-

1

Artigo 34
— As leis ordmarias exigem, para sua aprovacao o voto favoravel da maioria
simples dos membros da Camara Municipal.
§ 1° — As leis delegadas serao elaboradas pelo prefeito, que devera solicitar a
delegacao a Camara Municipal.
§2° — N50 ser5o objetos dc delegacao os atos de competéncia exclusiva da

[

‘

‘

Artigo 39
— A iniciativa popular podera ser exercida pela apresentagao a Carnara
Municipal, de projeto de lei subscrito por, no minimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado municipal.
§ 1° — A proposta popular devera ser articulada, exigindo-se para seu recebimento, a identlﬁcaeao dos assinantes, mediante indicacao do ntimero do respectivo titulo eleitoral.
§ 2° — A tramitacao dos projetos de lei de iniciativa popular, obedecera as normas relativas ao processo legislativo estabelecidas nesta lei.
Artigo40
— Nenhum projeto de lei que implique a criacao ou aumento de despesa
pﬁblica sera sancionado sem que dele conste a indicacao dos recursos disponiveis, proprios para
atender aos novos encargos (artigo 25 da Const. Estadual).
§ Unico — O disposto neste artigo n50 se aplica a créditos extraordinarios.
Artigo4l
— O prefeito podera solicitar urgeneia para apreciacao de projetos de sua
iniciativa, considerados relevantes, os quais deverao ser apreciados no prazo de 45 (quarenta e

cinco) dias.

I
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§ 1° — Decorrido sem deliberaqao, o prazo ﬁxado no “caput"deste artigo, o projeto sera obrigatoriamente incluido na Ordem do Dia, da Sessao imediatamente subsequente, para
que se ultime sua votacao, sobrestando-se a deliberacao quanto aos demais assuntos, com excecao do disposto no artigo 47, e no § 4°, do artigo 43.
§ 2° — O prazo referido neste artigo, n50 corre nos periodos de recessao da
Camara e n50 se aplica aos projetos de codiﬁcacao.
Artigo 42
— O projeto aprovado em 2 (dois) tumos de votacao sera no prazo de 10
(dez) dias iiteis, enviado pelo presidente da Camara ao prefeito que, concordando, 0 sancionara e
promulgara no prazo de 15 (quinze) dias ﬁteis.
§ Unico — Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias uteis o siléncio do prefeito importara em sancao.
Artigo43
— Se 0 prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte inconstitucional ou
contrario ao interesse ptiblico, veta-lo-5 total ou parcialmente, no prazo de (quinze) dias ﬁteis,
contados da data de recebimento e comunicara, dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao presidente
da Carnara os motivos do veto.
§ 1° — O veto devera ser sempre justiﬁcado e, quando parcial, abrangera 0 texto
integral do artigo, de paragrafo, de inciso ou de alinea.
§ 2° — As razoes aduzidas no veto serao apreciadas no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do seu recebimento, em uma tinica discussao.
§ 3° — O veto somente podera ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores.
§4° — Esgotado sem deliberacao o prazo previsto no § 2°, deste artigo, o veto
sera colocado na ordem do dia da sessao imediata, sobrestadas as demais proposieoes, até sua
votacao ﬁnal, ressalvadas as matérias de que tratam 0 § 1° do artigo 41.
§ 5° — Se o veto for rejeitado, o projeto sera enviado ao prefeito em 48 (quarenta
e oito) horas, para a promulgacao.

_
§ Unico — O disposto neste artigo n50 se aplica aos projetos de iniciativa do prefeito, que serao sempre submetidos a deliberacao da Camara Municipal.
Artigo 45
— O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrario de todas
as comissoes, sera tido como rejeitado.
§ Unico — O projeto de lei que receber parecer favoravel de 2 (duas) comissoes, sera
automaticamente incluido na Ordem do Dia da sessao imediata.

§ 6°

— Se o prefeito nao promulgar a lei em 48 (quarenta e oito) horas, nos casos

SUBSECAO V
Dos Decretos Legislativos e das Resolucoes
Artigo 46
— O projeto de Decreto Legislativo, é a proposicao destinada a regular
matéria de competéncia exclusiva da Camara Municipal, que produza efeitos extemos, n50 dependendo, porém, de sancao do prefeito municipal.
Artigo 47
— O Decreto Legislativo aprovado pelo plenario, em um so tumo de votacao, sera promulgado pelo presidente da Camara Municipal.
Artigo 48
-- O projeto de resolucao 6 a proposicao destinada a regular matéria politico-administrativa da Camara, de sua competéncia exclusiva, e, n50 depende de sancao do prefeito
municipal.
§ Unico — O projeto de resolucao aprovado pelo plenario, em um so tumo de votacao, sera promulgado pelo presidente da Camara Municipal.
Artigo 49
— O Regimento Interno da Camara disciplinara os casos de Decreto
Legislativo e de Resoluqao, cuja elaboracao, redacao, alteracao e consolidacao ser5o feitas como
observancia das mesmas normas técnicas relativas as leis (artigo 27 da Const. Estadual).
SECAOVIH
DaProcumdoriadaCimaraMunicipaI

de sancao tacita ou rejeicao de veto, o presidente da Camara a promulgara e, se este nao o ﬁner,
cabera ao vice-presidente em igual prazo, fazé-lo.
§ 7° — A lei promulgara nos termos do paragrafo anterior que produzira efeitos a
partir de sua publicacao.
§ 8° — Nos casos de veto parcial, as disposicoes aprovadas pela Camara serao
promulgadas pelo seu presidente, com 0 mesmo ntimero da lei original, observado o prazo estipulado no § 6°.
§ 9° — O prazo previsto no § 2°, n50 corre nos periodos de recess5o da Camara
Municipal.
§ I0 — A manutencao do veto, n50 restaura matéria suprimida ou modiﬁcada
pela Cﬁmara Municipal.
§ 11” — Na apreciacao do veto a Carnara Municipal nao podera introduzir qualquer modiﬁcacao no texto aprovado.
Artigo 44
— A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente podera constituir
objeto de novo projeto, na mesma sessao legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos
membros da Camara Municipal.

Artigo 50
— Compete a Procuradoria da Camara Municipal, exercer a representacao
judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-juridico do Legislativo (artigo 30 da Const.
Estadual).
§ 1° —— A Mesa da Camara, mediante projeto de Resolucao, propora a organizac5o da Procuradoria, disciplinando sua competéncia e dispondo sobre 0 ingresso na classe incial
de Assessor Técnico Legislativo, mediante concurso ptiblico de provas e titulos (artigo 30 da
Const. Estadual).
§ 2° — O acessor Técnico Legislativo sera equiparado ao Procurador Municipal
(artigo 37, XH da Const. Federal).

16

17

SECAO IX
Da Fiscalizacio Contabil Financeira, Orcamentaria Operacional e Patrimonial
Artigo 51
— A ﬁscalizacao contabil, ﬁnanceira, oncamentaria, operacional e patrimonial
do Municipio e de todas as Entidades da Administraeao Direta e Indireta, quanto a legalidade,
legitimidade, economicidade, ﬁnalidade, motivacao, moralidade, publicidade e interesse ptiblico,
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aplicacao de subvencoes e rentincia de receitas sera exercida pela Camara Municipal, mediante
controle extemo, e pelos sistemas de controle intemo do Executivo, na forma da respectiva lei
organica, em conformidade com 0 disposto no artigo 31 da Constituicao Federal (artigo 150 da
Const. Estadual).
§ 1° — O controle externo sera exercido com o auxilio do Tribunal de Contas do
Estado de S50 Paulo (artigo 31, § 1° da Const. Federal).
§ 2° — Prestara contas qualquer pessoa fisica ou juridica de direito ptiblico ou de
direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores piiblicos ou pelos quais o municipio responda, ou que, em nome deste assuma obrigacoes de natureza
pecuniaria (artigo 32, § Unico da Const. Estadual).
Artigo 52
— A Camara Municipal e o Executivo manterao, de forma integrada, sistema
de controle interno com a ﬁnalidade de:
I
— avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execue50 dos programas de govemo e dos orcamentos do Municipio (artigo 35 da Const. Estadual);
11
— comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eﬁcacia e eﬁciéncia da gestao orcamentaria, ﬁnanceira e patrimonial nos orgaos e entidades da administracao
municipal, bem como da aplicacao de recursos ptiblicos por entidades de direito privado (artigo 35,
H da Const. Estadual);
IH
— exercer controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular
qualquer parcela integrante da remuneraqao, vencimento ou salario de seus membros ou servidores (artigo 35, IH da Const. Estadual);
IV
— exercer o controle das operacoes de crédito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres do municipio (artigo 35, IV da Const. Estadual);
V
— apoiar 0 controle extemo, no exercicio de sua missao institucional.
§ 1° — Os responsaveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade, ilegalidade, ou ofensa aos principios do artigo 37, da Const. Federal, dela
darao ciéncia ao Tribunal de Contas do Estado sob pena de responsabilidade solidaria (Const.
Estadual artigo 35, § 1°).
§ 2° — Qualquer cidadao, partido politico, associacao ou entidade sindical é
parte legitima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ao Tribunal de Contas do Estado de
S50 Paulo ou a Carnara Municipal (artigo 35, § 2° da Const. Estadual).
§ 3° — O prefeito municipal remetera ao Tribunal de Contas do Estado de S50
Paulo, até 31 de marco do exercicio seguinte, as suas contas e as da Camara Municipal, apresentadas pela Mesa, as quais ser-lhe-50 entregues até o dia 1° de marco.

Artigo 53
— O Poder Executivo 6 exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretarios,
eleito para um mandato de quatro anos, na forma estabelecida pela Constituicao Federal (artigo 29,
da Const. Federal).

Artigo 54
— O prefeito e o vice-prefeito, registradas as respectivas candidaturas conjuntamente, ser5o eleitos simultaneamente, por eleicoes direta, em sufragio universal e secreto, até
90 (noventa) dias antes do témiino do mandato de seu antecessor, dentre os brasileiros maiores de
21 (vinte e um) anos e no exerecicio de seus direitos politicos na forma da Lei.
§ 1° — Sera considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, n50 computados os em branco e nulos.
Artigo 55
— O prefeito e o vice-prefeito prestarao compromisso, tomarao posse e
deverao fazer declaracao ptiblica de bens, e assumirao o exercicio na sessao solene de instalacao
da Camara Municipal, no dia 1° de janeiro do ano subsequente a eleicao, as 10:00 horas, prestando
compromisso de manter, defender e cumprir esta Lei Organica, as Constituicoes Federal e Estadual,
observar as Leis e promover o bem estar da populacao do municipio.
§ 1° — Se decorridos 10 (dez) dias da data ﬁxada para a posse o prefeito ou o
vice-prefeito, salvo motivo de forca maior, nao tiver assumido o cargo este sera declarado vago.
§ 2° — Enquanto n5o ocorrer a posse do prefeito, assumira o vice-prefeito, e, na
falta ou impedimento deste, o presidente da Camara Municipal.
§ 3° — No ato da posse e ao término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito,
farao declaracao ptiblica de seus bens, as quais ser5o transcritas em livro proprio constando de ata
0 seu resumo.
§ 4° — O prefeito e o vice-prefeito, este quando remunerado, deverao
desincompatibilizar-se no ato da posse, quando n50 remunerado, o vice-prefeito cumprira essa
exigéncia ao assumir 0 exercicio do cargo.
Artigo 56
— O prefeito n50 podera, desde a posse sob a pena de perda do cargo:
1
— fumar ou manter contrato com pessoa juridica de direito ptiblico, autarquia,
empresa ptiblica, sociedade de economia mista ou empresa concessionaria de servicos ptiblicos,
salvo quando o contrato obedecer a clausula uniforme;
II
— aceitar ou exercer cargo, funcao ou emprego remunerado, inclusive os de
que seja demissivel “adnutun", nas entidades constantes do inciso anterior, ressalvada a posse
em virtude de concurso ptiblico;
HI
— ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo;
IV
— patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades ja
referidas;
V
— ser proprietario, controlador ou diretor de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoajuridica de direito piiblico, ou nela exercer funcao remunerada.
Artigo 57
— S50 inelegiveis para os mesmos cargos, no periodo subsequente, o prefeito, o vice-prefeito e quem os houver sucedido ou substituicao nos seis meses anteriores a
eleieao.
Artigo 58
—— Para concorrerem a outros cargos eletivos, o prefeito e o vice-prefeito
devem renunciar aos mandatos até 6 (seis) meses antes do pleito.
Artigo 59
— O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de licenqa ou impedimento, e
o sucede no caso de vaga ocorrida apos a diplomacao.
’_
§ 1° — O vice-prefeito, além de outras atribuicoes que lhe forem conferidas por
lei, auxiliara 0 prefeito sempre que por ele convocado para missoes especiais.
§ 2° — O vice-prefeito n5o podera recusar-se a substitui-lo sob pena de extingao
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do respectivo mandato.
Artigo 60
— Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, assumira o presidente da Camara.
§ Unico — Enquanto 0 substituto legal n50 assumir, responderao pelo expediente da
prefeitura, sucessivarnente, 0 Secretario Municipal dos Negocios Juridicos e 0 Secretario do Govemo Municipal.
Artigo 61
— Vagando os cargos de prefeito e do vice-prefeito, far-se-a eleicao 90
(noventa) dias depois de abertura a iiltima vaga.
§ 1° — Ocorrendo a vacancia aos 2 (dois) tiltimos anos de mandato, a eleicao
para ambos os cargos sera feita pela Camara Municipal 30 (trinta) dias depois da tiltima vaga, na
forma da lei.
§ 2° — Em qualquer dos casos, os eleitos deverao completar 0 periodo dos seus
antecessores.
Artigo 62
— O prefeito e o vice-prefeito nao poderao ausentar-se do municipio ou
afastar-se do cargo, sem licenca da Camara Municipal sob pena de perda do cargo, salvo por
periodo n50 superior a I5 (quinze) dias.
Artigo 63
— O prefeito podera licenciar-se:
I
— quando a servico ou em missao de representacao do municipio, devendo
enviar a Camara relatorio circunstanciado dos resultados de sua viagem;
1]
— quando impossibilidado do exercicio do cargo, por motivo de doenca
devidamente cofnprovada.
§ Unico — Nos casos deste artigo, 0 prefeito licenciado tera direito ao subsidio e a
verba de representacao.
Artigo 64
— O Prefeito fara jus a uma remuneracao condigna, ﬁxada pela Camara Municipal no ﬁnal da legislatura, ate 30 (trinta) dias anteriores a eleicoes municipais, para vigorar na
seguinte, cujo critério de vinculacao consiste na remuneracao dos servidores ptiblicos municipais:
I
— n5o fara jus a essa remuneracao o Prefeito que, até 90 (noventa) dias
antes do término do mandato, nao apresentar ao Presidente da Camara a competente declaracao de
bens autalizada;
H
— o prefeito licenciado por motivo de doenca devidamente comprovada, ou
em razao de férias, fara jus a sua remuneracao integral, incluida a verba de representacao;
HI
— sera atribuida verba de representacao ao Prefeito, correspondente a até
50% (cinquenta por cento) de sua remuneraqao principal, n5o podendo a esta ser igual ou superior;
N
— 0 vice-prefeito fara jus a uma verba de representacao que correspondera
a até 50% (cinquenta por cento) da que couber ao Prefeito;
V
— a ﬁxacao da remuneraeao do Prefeito e do Vice-Prefeito sera veiculada por
Decreto Legislativo aprovado pelo Plenario da Camara de Vereadores.
Artigo 65 " — A verba de representacao do vice-prefeito nao podera exceder da metade
ﬁxada para o prefeito.
Artigo 66
— A extincao ou a cassacao do mandato do prefeito, vice-prefeito, bem
como a apuracao dos crimes de responsabilidade do prefeito ou substituto, ocorrerao na forma e
nos casos previstos nesta Lei Organica e na Legislacao Federal.

SECAO H
Das Atribuicoes do Prefeito
Artigo 67
— Ao prefeito compete privativamente:
I
— nomear e exonerar os secretarios municipais;
H
— exercer, com o auxilio dos Secretaries Municipais, a direcao superior da
administracao municipal;
IH
— estabelecer 0 plano plurianual, as diretrizes orcamentarias e os orcamentos programas anuais do municipio;
IV
— iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei
Organica;
V
— representar o municipio, em juizo e fora dele;
V1
— sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Camara e
expedir regularnentos para sua ﬁel execucao.
V11
— vetar, no todo ou em parte, projeto de lei, na forma prevista nesta Lei
Organica;
— decretar desapropriacoes e instituir servidoes administrativas;
— expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;
— permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros;
— permitir ou autorizar a execucao de servicos piiblicos por terceiros;
XII
— dispor sobre a organizacao e o funcionamento da administracao municipal, na forma de lei;
XIH — prover e extinguir os cargos piiblicos municipais, na forma da lei, e expedir
os demais atos referentes a situaeao funcional dos servidores;
XIV — remeter mensagem e plano de Govemo a Camara, por ocasiao da abertura
da Sessao Legislativa, expondo a situaeao do municipio solicitando as providéncias que julgar
necessarias;
XV
— enviar a Camara o projeto de lei do orcamento programa anual de diretrizes orcamentarias e do orcamento plurianual de investimentos;
XVI —- encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de S50 Paulo, até 0 dia 31 de
marco de cada ano, a sua prestacao de contas e a da Mesa da Camara, bem como os balancos do
exercicio ﬁndo;
XVII — encaminhar aos orgaos competentes, os planos de aplicaqao e as prestacoes de contas exigidas em lei;
XVIII — fazer publicar os atos oﬁciais;
XIX — prestar a Camara, dentro de 30 (trinta) dias, as informacoes solicitadas na
forma regimental;
XX — superintender a arrecadacao dos tributos e precos, bem como a guarda e
aplicacao da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orgamentarias ou dos créditos votados pela Camara;
XXI — colocar a disposicao da Camara, dentro de I5 (quinze) dias de sua requisicao, as quantias que devem ser despendidas de um so vez, e, até 0 dia 20 (vinte) de cada mes, a
parcela correspondente ao duodécimo de sua dotacao orgamentaria (artigo I68 da Const. Federal);
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XXII — aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como releva-las quando
impostas irregularmente;
XXIH — resolver sobre os requerimentos, reclamacoes ou representacoes que lhe
forem dirigidos;
XXIV — oﬁcializar, obedecidas as normas urbanisticas aplicaveis, os logradouros
ptiblicos;
XXV — dar denominacoes a proprios municipais e logradouros ptiblicos;
XXVI — aprovar projetos de ediﬁcacoes e pianos de loteamento, arruamento e
zoneamento urbano para ﬁns urbanos;
XXVH — solicitar o auxilio da Policia Militar do Estado, para garantia de cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal no que couber;
XXVIH— convocar e presidir o Conselho Municipal;
XXIX — decretar o estado de emergéncia quando for necessario preservar ou
prontamente restabelecer, em locais deteminados e restritos do municipio de Urania a ordem
piiblica ou a paz social;
XXX — elaborar o Plano Diretor;
XXXI — conferir condecoracoes e distincao honoriﬁcas;
XXXII — exercer outras atribuieoes previstas nesta Lei Organica;
XXXIII— prestar contas a Carnara Municipal da administracao do municipio;
X?(XIV— propor acao direta de inconstitucionalidade.
§ Unico, — O Prefeito podera delegar por decreto, aos Secretarios Municipais, funcoes administrativas que n5o sejam de sua competéncia exclusiva.
Artigo 68
— Uma vez em cada Sessao Legislativa o Prefeito podera submeter a Camara
Municipal medidas legislativas que considere programaticas e de relevante interesse municipal.
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Dos Secretaries Municipais
Artigo 72
— Os Secretarios Municipais ser5o escolhidos dentre brasileiros maiores de
21 (vinte e um) anos residentes no municipio de Urania e no exercicio dos direitos politicos.
Artigo 73
— A lei dispora sobre a criacao, estruturacao e atribuicoes das Secretarias.
Artigo 74
— Compete ao Secretario Municipal, além das atribuicoes que esta Lei Organica e as leis estabelecerem:
I
— exercer a orientacao, coordenaqao e supervisao dos orgaos e entidades
da Administracao Municipal na area de sua competéncia;
H
-—— referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes a sua
area de competéncia;
III
— apresentar ao prefeito, relatorio anual dos servigos realizados na sua
Secretaria;

IV

— praticar os atos pertinentes as atribuigoes que lhe forem outorgadas ou

delegadas pelo Prefeito;
V
— expedir instrucoes para a execucao das leis, regulamentos e decretos.
Artigo 75
— A competéncia dos Secretarios Municipais abrangera todo o territorio do
municipio nos assuntos pertinentes as respectivas secretarias.
Artigo 76
— Os secretaries ser5o sempre nomeados em Comissao, farao declaracao
ptiblica de bens no ato da posse e no término do exercicio do cargo, e ter5o os mesmos impedimentos dos vereadores e do prefeito, enquanto nele permanecerem.

s1=:cAov
Da Procuradoria Geral do Municipio
I

.

\

2

I
— nas infracoes penais comuns, se recebida a dentincia ou queixa crime pelo
Tribunal de Justica do Estado;
H
— nos crimes de responsabilidade apos a instauracao de processo pela
Camara Municipal.
§ 1° — Se deconido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 0 julgamento n50
estiver concluido, cessara 0 afastamento do Prefeito, sem prejuizo ao regular prosseguimento do
processo.
§ 2° — Enquanto n5o sobreviver sentenca condenatoria nas infracoes comuns,
o prefeito n50 esta sujeito a pris5o.
§ 3° — O Prefeito, na vigéncia de seu mandato, nao pode ser responsabilizado
por atos estranhos ao exercicio de suas funcoes.

~

Da Responsabilidade do Prefeito
Artigo 69
— S50 crimes de responsabilidade os atos do Prefeito que atentarem contra
esta Lei Organica e especialmente:
I
— a existéncia da Uniao, do Estado e do Municipio;
II
— 0 livre exercicio do Poder Legislativo;
— 0 exercicio dos direitos politicos, individuais e sociais;
25
— a proibidade na administraqao;
V
— a lei orcamentaria;
VI
— o cumprimento das leis e das decisoes judiciais.
§ Unico — Esses crimes ser5o deﬁnidos em lei especial, que estabelecerao as normas
de processo e julgamento.
Artigo 70
— Depois que a Camara Municipal declarar a admissibilidade da acusacao
contra o Prefeito, pelo voto de dois tercos de seus membros, sera ele submetido a julgamento
perante 0 Tribunal de Justica do Estado, e nas infracoes penais comuns, e perante a Camara, nos
crimes de responsabilidade.
Artigo 71 ' — O Prefeito ﬁcara suspenso de suas funcoes:
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Artigo 77
— A Procuradoria Geral do Municipio é a instituicao que representa o Municipio, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda, nos termos da lei especial, as atividades
de consultoria e assessoramento do Poder Executivo, e, privativamente, a execucao da Divida
Ativa de natureza tributaria.
Artigo 78
— A Procuradoria Geral do Municipio, reger-se-a por lei propria, atedendoB

Lei Organica do Municipio de Urania

,

_

Lei °'!I3"i=a'd°ﬂ1"i°lP'IO <19 "fame
SUBSECAO H
Das Leis e dos Atos Administrativos

se com relacao aos seus integrantes, 0 disposto nos artigos 37, inciso XH, 39, § 1°, e 135 da Const.
Federal.
§ Unico — O ingresso na classe incial da carreira de Procurador Municipal far-se-a
mediante concurso ptiblico de provas e titulos.
Artigo 79
— A Procuradoria Geral do Municipio tem por chefe 0 Procurador Geral do
Municipio, de livre designacao pelo Prefeito dentre os integrantes da carreira de Procurador Municipal, de reconhecido saberjuridico, reputac5o ilibada, e preferentemente com experiéncia em
areas diversas da Administracao Municipal, na forma de legislacao especiﬁca.
§ Unico — As reparticoes municipais ﬁcam obrigadas a prestar inforrnacoes e fomecer certidoes solicitadas pela Procuradoria Geral do Municipio.

Artigo 83
— As leis e atos administrativos deverao ser encaminhados ao Cartorio do
Registro Civil, para registro e arquivamento, para que produza os seus efeitos regulares.
§ Unico — A publicacao dos atos nao norrnativos, poder5o ser resumidos.
Artigo 84
— A lei devera ﬁxar prazos para a pratica dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados a sua revisao, indicando seus efeitos e forma de processamento (artigo
l 13 da Const. Estadual).

suaseciioIII
Do Fornecimento de Certidao

Tiwwnr
Da Organizacao do Govemo Municipd

Artigo 85
— A administragao é obrigada a fomecer, a qualquer cidadao, para a defesa
de seus direitos e esclarecimentos de situacoes de seu interesse pessoa], no prazo minimo de dez
dias uteis, certidao de atos, contratos decisoes ou pareceres, sob a pena de responsabilidade da
autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedicao (artigo 1 14 da Const. Estadual).
§ 1° — As requisicoes judiciais, deverao ser entendidas no mesmo prazo, se
outro n50 for ﬁxado pela autoridade judiciaria.
§ 2° — Todas as certidoes independera de pagamento de taxas (artigo 5, XXXIV
da Const. Federal).

carrrunor

Do Planejamento Municipal
Artigo 80
—- O municipio devera organizar a sua administracao, exercer suas atividades e promover sua politica de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento
permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e mediante adequado Sistema dp Planejamento.
§ 1° — O Plano Diretor 6 o instrumento orientador e basico dos processos de
transforrnacao do espaco urbano e de sua estrutura territorial, servindo de referéncia para todos os
agentes piiblicos e privados que atuarn na cidade.
§2° — O Sistema de Planejamento é o conjunto de orgaos, normas, recursos
humanos e técnicos voltados a coordenacao da acao planejada da Administracao Municipal.
§ 3° — Sera assegurada, pela participacao em orgao componente do Sistema de
Planejamento, a cooperacao de associacoes representativas, legalmente organizadas, com o planejamento municipal.
Artigo 81
— A delimitacao da zona urbana sera deﬁnida por lei, observado o estabelecido no Plano Diretor.

SUBSECAOIV
Dos Agentes Fiscais
Artigo 86
— A administracao fazendaria e seus agentes ﬁscais aos quais compete
exercer, privativamente, a ﬁscalizacao de tributos municipais, terao dentro de suas areas de competéncia e jurisdicao, precedéncia sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

SUBSECAOV
Da A
Indireta e Flundacfies

camuton
Da A o Municipal
SECAO I
Disposiciies Gerais
SUBSECAO I
Dos Principios

Artigo 87
— As autarquias, empresas ptiblicas, sociedade de economia mista e fundagoes controladas pelo municipio:
I
— dependem da lei para a sua criacao, transformacao, fusao, cis5o, incorporacao, privatizacao ou extincao (artigo 37 da Const. Federal);
H
— dependem de lei para serem criadas subsidiarias, assim como a participacao destas em empresas publicas;
HI
— terao um de seus diretores indicado pelo sindicato dos trabalhadores da
categoria, cabendo a lei deﬁnir os limites de sua competéncia e atuacaoz
IV
— dever5o estabelecer a obrigatoriedade da declaracao ptiblica de bens,
pelos seus diretores, na posse e no desligamento.

Artigo 82
— A administracao municipal, direta, indireta ou fundamental, obedecera
aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, ﬁnalidade,
motivacao e interesse ptiblico (Const. Estadual artigo 1 1).
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que estabelecam obrigacoes de pagamento, mantidas as condicoes efetivas da proposta, nos
termos da lei;
H
— permita somente as exigéncias de qualiﬁcacao técnica e economica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes (artigo 117 da Const. Estadual).
§ Unico — O municipio devera observar as normas gerais de licita<;5o e contratacao
editadas pela Uniao, e as especiﬁcas constantes de lei Estadual (artigo 22, XXVII da Const.
Federal).

Artigo 88
— Os orgaos da administracao direta e indireta ﬁcam obrigados a constituir
comiss5o intema de prevencao de acidentes - CIPA - e, quando assim o exigirem suas atividades,
Comissao de Controle Ambiental, visando a proteeao da vida, do meio ambiente e das condicoes
de trabalho dos seus servidores, na forma da lei (artigo 115 da Const. Estadual).

sussacaovr
DaDenominac5o

SUBSECAO n

Artigo 89
— E permitida a denominacao de proprios municipais, vias e logradouros
publicos com o nome de pessoas vivas do municipio, mediante aprovacao da maioria absoluta dos
membros da Camara.

Das Obras e Servicos Piiblicos

Artigo 94

— A Administracao Piiblica, na realizaeao de obras e servicos, n50 pode

contratar empresa que desatendam as normas relativas a satide e seguranca no trabalho (artigo

117, § Unico da Const. Estadual).

sunsaciiovn
DaPubIicidade

Artigo 95
— As licitacoes de obras e servicos ptiblicos, sob pena de invalidade, dever5o ser precedidas da indicacao do local onde ser5o executados e do respectivo projeto técnico,
que permita a deﬁnicao precisa de seu objeto e previsao de recursos orcamentarios.
§ Unico — Na elaboraqao do projeto, dever5o ser atendidas as exigéncias de protec5o do patrimonio historico, cultural e do meio ambiente (artigo 1 18, § Unico da Const. Estadual).
Artigo 96
— O municipio podera realizar obras e servicos de interesse comum median-

Artigo 90
— A publicidade dos atos, programas, obras, servicos e campanhas dos
orgaos piiblicos:
I
— devera ter carater educativo, inforrnativo ou de orientacao social;
H
— n5o podera conter nomes, simbolos ou imagens que caracterizam promo<;5o pessoal de autoridades ou servidores pﬁblicos (artigo 34, § 1° da Const. Federal).
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I
— convénio com 0 Estado, a Uniao ou entidades partieulares;
II
— consorcio com outros municipios.
Artigo 97
— Incumbe ao Poder Ptiblico, na forma da lei diretamente ou sob o regime de
concessao ou pennissao, sempre mediante processo licitatorio, a prestacao de services ptiblicos
(artigo 175 da Const. Federal).
§ 1° — A permissao de servico ptiblico, estabelecida mediante decreto, sera dc»
legada:
I
— através de licitacao;
H
— titulo precario.
§ 2° — A concessao de servico piiblico, estabelecida mediante contrato, dependera;
I
— autorizacao legislativa;
H
— licitaeao.
Artigo 98
— Os servicos, pennitidos ou concedidos estao sujeitos a regulamentaeao e
perrnanente ﬁscalizagao por parte do Executivo e podem ser retomados quando n50 mais atendam
aos seus ﬁns ou as condicoes do contrato.
§ Unico — Os servicos perrnitidos ou concedidos quando prestados por particulares, n50 ser5o subsidiados pelo municipio (artigo 1 19, § Unico da Const. Estadual).
Artigo 99
— As reclamacoes relati vas a prestacao de servicos ptiblicos ser5o disciplinadas em lei.
Artigo 100 — Os servieos pﬁblicos serao remunerados por tarifa, previamente ﬁxada
pelo Prefeito, na forma que a lei estabelecer.

sunsacaovm
Dos Prazos de Prescriqio
Artigo 91
— Os prazos de prescricao para ilicitos praticados por qualquer agente,
servidor ou n5o, que causem prejuizos ao erario, ser5o ﬁxados em lei federal ressalvadas as respectivas acoes de ressarcimento.
SUBSECAOIX
Dos Danos
Artigo 92
— As pessoas juridicas de direito ptiblico e as de direito privado, prestadores
de servicos ptiblicos, responderao pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado 0 direito de regresso conu'a o responsavel nos casos de dolo ou culpa.
SECAOH
Das Obras, Services Ptiblicos, Aquisicoes e Alienacoes

'

SUBSECAO 1
Disewisioﬁerﬂl

Artigo 93
— Ressalvados os casos especiﬁcados na legislacao, as obras, servicos.
aquisicoes e alienacoes, ser5o contratados mediante processo de licitacao ptiblica que:
I
— assegure igualdade de condicoes a todos os concorrentes, com clausulas
26
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SUBSECAOHI
Das Aquisi<;5es

Artigo 109 — A concessao de direito real de uso sobre um bem imovel do municipio,
dependera de prévia avaliacao, autorizaqao legislativa e licitacao.
§ Unico — A lei municipal podera dispensar a licitacao quando o uso tiver destinatario certo havendo interesse piiblico manifesto (artigo 7°, do Decreto Lei n° 271 de 28/02/67).

Artigo 101 — A aquisic5o na base de troca, desde que o interesse pﬁblico seja manifesto, depende de prévia avaliacao dos bens moveis a serem permutados.
Artigo 102 — A aquisicao de bens imoveis, por compra, recebimento em doacao com
encargo ou permuta, depende de prévia avaliacao e autorizacao legislativa.

SUBSECAOIV
Das Alienacoes

CAPIIULOIV
Dos Servidores Municipais
SECAOI
Do Regime Juridico Unico

Artigo 106 — A Administrac5o dos bens municipais cabe ao Prefeito, ressalvada a
competéncia da Camara Municipal quanto aqueles utilizados em seus servicos e sob sua guarda.
§ Unico — Doacao de bens moveis e imoveis sera pennitida exclusivamente para ﬁns
de interesse social e de interesse ptiblico manifesto.
Artigo 107 — A Administracao dos bens municipais cabe ao Prefeito, ressalvada a
competéncia da Camara quanto aqueles utilizados em seus servieos e sob a sua guarda.
Artigo 108 — O uso de bem imovel municipal por terceiros far-se-a mediante autorizacao, permissao ou concessao.
§ 1° — A autorizacao sera dada pelo prazo maximo de noventa dias, salvo ao
caso de formacao de canteiro de obra ptiblica, quando entao, correspondera ao de sua duracao.
§ 2° — A permissao sera facultada a titulo precario, mediante decreto.
§ 3° i — A concessao administrativa, dependera de autorizacao legislativa e licitaQ50, formalizando-se mediante contrato.
§ 4° — A lei estabelecera o prazo de concessao e a sua gratuidade ou remunera<;5o, podendo dispensar a licitacao no caso de destinatario certo, havendo interesse publico
manifesto.

Artigo 110 — O municipio instituira regime juridico tinico para os seus servidores da
administracao ptiblica, das autarquias e fundacoes pliblicas, bem como planos de carreira atendendo as disposicoes, aos principios e aos direitos que lhes sao aplicaveis pela Constituicao
Federal, dentre os quais, os concemente a:
I
— salario minimo, capaz de atender as necessidades vitais basicas do servidor e as de sua familia, com moradia, alimentacao, educacao, saﬁde, lazer, vestuario, higiene,
transporte, com reajustes periodicos, de, modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada sua
vinculacao para qualquer ﬁm;
H
— irredutibilidade do salario ou vencimento;
HI
— garantia do salario, nunca inferior ao minimo, para os que percebem remuneracao variavel;
IV
- décimo terceiro salario, com base na remuneracao integral ou no valor de
aposentadoria;
V
— remuneracao do trabalho notumo superior a do diumo;
VI
— salario farnilia aos dependentes;
VII
— duracao do trabalho normal nao superior a 8 (oito) horas diarias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais, facultada a compensacao de horarios e a redu<;5o da jomada,
na forma da lei;
VIII — repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
IX
— servico extraordinario com remuneracao, no minimo, superior em 50%
(cinquenta por cento) a do normal;
X
-— gozo de férias anuais remuneradas em, pelo menos, um terco a mais do
que o salario normal;
XI
— licenea remunerada a gestante sem prejuizos do emprego e do salario com
duraeao de 120 (cento e vinte) dias, bem como licenca paternidade, nos tennos ﬁxados em lei;
XH
— reducao de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de satide,
higiene e seguranca;
XIH — adicional de remuneracao para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XIV — proibicao de diferenca de salario e de critério de admissao por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil.
Artigo 111 — E garantido 0 direito a livre associacao sindical, o direito de greve sera
exercido nos termos e nos limites deﬁnidos em lei propria.

%
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Artigo 103 — A alienacao de um bem move] do municipio mediante doacao ou permuta,
dependera de interesse ptiblico manifesto e de prévia avaliacao.
§ 1° — No caso de acoes, havendo interesse ptiblico manifesto, a negociacao
far-se-a por intermédio de corretor oﬁcial da Bolsa de Valores.
§ 2° —No caso de venda, havera necessidade, também, de licitacao.
Artigo 104 — A alienacao de um bem imovel do municipio mediante venda, doacao com
encargo, permuta ou investidura, depende de interesse ptiblico manifesto, prévia avaliacao e
autorizacao legislativa.
§ 1° — No caso de venda, havera necessidade, também de licitacao.
§ 2° — No caso de investidura, dependera apenas de prévia avaliacao.
Artigo 105 — Fica vedado a avaliacao de bens moveis e imoveis no tiltimo trimestre do
mandato.

cariwmm
Dos Be Municipais
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Artigo 112 — A primeira investidura em cargo ou emprego pt'|blico depende sempre de
aprovaeao prévia em concurso piiblico de provas ou provas e titulos, ressalvadas as nomeacoes
para cargo em Comissao, declarado em lei de livre nomeacao e exoneracao. O prazo de validade do
concurso sera de até 2 (dois) anos prorrogaavel por uma vez, por igual periodo.
§ Unico — Toda pessoa investida no cargo ou emprego ptiblico municipal devera
ﬁxar residéncia no municipio de Urania.
Artigo 113 — Sera convocado para assumir o cargo ou emprego, aquele que for aprovado em concurso ptiblico de provas e titulos, com prioridade, durante o prazo previsto no edital de
convocacao, sobre novos concursados, na carreira.
Artigo 114 — S50 estaveis, apos 2 (dois) anos dc efetivo exercicio, os servidores nomeados em virtude de concurso ptiblico.
§ 1° — O servidor ptiblico estavel so perdera o cargo em virtude de sentenea
judicial ou mediante processo administrative em que lhe seja assegurada ampla defesa.
§ 2° — Invalidade por sentenca judicial a demissao do servidor estavel sera ele
reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenizacao, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
§ 3° — Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estavel
ﬁcara em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
Artigo 115 — Os cargos em comissao e funcoes de conﬁanca na administracao pﬁblica
ser5o exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou
proﬁssionais, nds casos e condicoes previstas em lei.
Artigo 116 — Lei especiﬁca reservara percentual dos empregos ptiblicos para as pessoas portadoras de deﬁciéncia e deﬁnira os critérios de sua admissao.
Artigo 117 -— Lei especiﬁca estabelecera os casos de contratacao por tempo detenninado, para atender necessidades temporaria de excepcional interesse ptiblico.
Artigo 118 — O vencimento, vantagens ou qualquer parcela remuneratoria, pagos com

d
— aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade se homem, e aos 60 (sessenta) se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de servico;
e
— aos 30 (trinta) anos de servigos prestados a administracao
municipal,quando funcionario ptiblico estatutario, que exercam atividades perigosas, penosas e
insalubres, assim considerados, os operadores de maquinas rodoviarias, os coveiros, os lixeiros e
motoristas.

espécie (artigo 1 16 da Const. Estadual).
Artigo 119 — A protecao do mercado de trabalho da mulher far-se-a mediante incentivos especiﬁcos, nos temios da lei (artigo 7°, XX da Const. Federal).
Artigo 120 — O servidor sera aposentado:
I
— por invalidez pennanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em servico, moléstia proﬁssional ou doenca grave, contagiosa ou incuravel,
especiﬁcadas em lei e proporcionais no demais casos;
H
— compulsoriarnente aos 70 (setenta) anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de servico;
HI
— voluntariamente:
a
— aos 35 (trinta e cinco) anos se homem e aos 30 (trinta) anos se mulher com
proventos integrais;
b
— aos 30 (trinta) anos de efetivo exercicio em funcao de magistério, se
professor, e 25 (vinte e cinco) anos se professora, com proventos integrais;
c
— aos 30 (trinta) anos de servico, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se
mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

§ 1° — A lei podera estabelecer excecoes ao disposto no inciso IH, “a" e “c", no
caso de exercicio de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.
§ 2° —A lei dispora sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporarios.
§ 3° — O tempo de servico ptiblico federal, estadual ou municipal sera computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
§ 4° — Os proventos da aposentadoria ser5o revistos, na mesma proporcao e na
mesma data, sempre que se modiﬁcar a remuneracao dos servidores em atividade, e estendidos
aos inativos quaisquer beneficios ou vantagens posteriorrnente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive decorrentes dc transformacao ou reclassiﬁcacao do cargo ou funcao em que
se deu a aposentadoria, na forma da lei.
§ 5° — O beneficio da pens5o por morte, correspondera a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei observado o disposto
no paragrafo anterior.
Artigo 121 — A revis5o geral da remuneracao dos servidores ptiblicos far-se-a sempre
na mesma data e com os mesmos indices.
Artigo 122 — A lei ﬁxara o limite maximo e a relacao dos servidores ptiblicos da administracao direta ou indireta, observado como limite maximo, os valores percebidos como remuneracao, em espécie, pelo Prefeito.
§ 1° — Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo nao poderao ser superiores aos pagos-pelo Poder Executivo.
Artigo 123 — A lei assegurara aos servidores da administracao direta, isonornia de
vencimentos entre cargos de atribuiciies iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de carater individual e as
relativas a natureza ou ao local de trabalho.
Artigo 124 —— E vedada a vinculacao ou equiparacao de vencimentos, para efeito de
remuneracao de pessoa] de servico piiblico municipal, ressalvado o disposto no artigo anterior.
Artigo 125 — E vedada a acumulacao de cargos piiblicos, exceto quando houver compatibilidade de horarios:
I
— a de dois cargos de professores;
H
— a de um cargo de professor com outro técnico ou cientiﬁco;
H1
— a de dois cargos privativos de médico.
§ Unico — A proibicao de acumular estende-se a empregos e funcoes e abrange
autarquias, empresas ptiblicas, sociedade de economia mista e fundagoes mantidas pelo Poder
Ptiblico.
Artigo 126 — Os acréscimos pecuniarios percebidos por servidor piiblico n50 ser5o
computados nem acumulados, para ﬁns de concess5o de acréscimos ulteriores, sob 0 mesmo
titulo ou idéntico fundamento.
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Artigo 127 — Os cargos ptiblicos ser5o criados por lei que ﬁxara sua denominacao
padrae de vencimentos, condicoes de provimento e indicara os recursos pelos quais ser5o pagos
seus ocupantes.
§ Unico — A criacao e extincae dos cargos ptiblicos da Camara, bem como a ﬁxacao
e alteracao de seus vencimentos, dependerao de projeto de lei de inciativa da Mesa e aprovac5o

H

— de bens imoveis por natureza ou acessae fisica;
— de direitos reals sobre imoveis exceto es de garantia;
— cess5o de direitos a aquisicao de imoveis;
— imposto sobre vendas a varejo de combustiveis liquidos e gasosos, exceto

do plenario.

Artigo 128 — O servidor municipal sera responsavel civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercicio do cargo ou funcao, ou a pretexto de exercé-lo.
§ Unico — Cabera ao Prefeito e ao Presidente da Camara decretar a prisao administrativa dos servidores que lhe sejam subordinados, omissos ou remissos na prestacao de contas de
dinheiro ptiblico, sujeitos a sua guarda.
Artigo 129 — O servidor municipal podera exercer mandato eletivo, obedecidas as disposicoes legais vigentes, aplicando-se as seguintes disposicoes (artigo 38 da Const. Federal):
I
— tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ﬁcara afastado de seu cargo, emprego ou funcao;
H
— investido no mandate de Prefeito, sera afastado do cargo, emprego ou
funcao, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneracao;
IH
— investido no mandato de vereador:
a
— havendo compatibilidade de horarios, percebera as vantagens de seu
cargo, emprego ou funcae, sem prejuizo da remuneracao do cargo eletivo;
bf
— n5o havendo compatiblidade, sera aplicada a norma do inciso anterior;
c
— sera inamovivel.
IV
— em qualquer caso que exija o afastarnento para 0 exercicio do mandato
eletivo, seu tempo de service sera contado para todos os efeitos legals, exceto para promocao por
merecimento;
V
— para efeito de beneficio previdenciario, no caso de afastamento, os valores ser5o determinados come se no exercicio estivesse.
Artigo 130 — Os atos de improbidade administrativa importarao a suspensao dos direitos politicos, a perda da funcao ptiblica, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erario,
na forma e gradacao prevista em lei, sem prejuizo da acao penal cabivel.
Artigo 131 — Os titulares de orgaos da adminstracao da Prefeitura deverao atender
convocacao da Camara Municipal para prestarem esclarecimentos sobre assuntos da sua competéncia.
Artigo 132 — O municipio estabelecera, por lei, o regime previdenciario de seus servidores.

n"rur.orv
Da 'IHbutac5o, das Financas e dos Orqamentos

carrruror
Des Tributes Municipais
Artigo 133
I

— Compete ao municipio instituir os seguintes tributos:
— imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana;
32

— imposto sobre a transmissao “intervivos"a qualquer titulo por ato onero-

S O;

\EnU"§7
oleo diesel e gas;
IV
— imposto sobre services de qualquer Natureza, n50 incluidos na competéncia estadual compreeendida no artigo 155, I, “b"da Censtituicao Federal, deﬁnidos em lei complementar;

V

— taxas:

a
— em razao do exercicio do Poder de Policia;
b
— pela utilizacao efetiva ou potencial de services ptiblicos especiﬁcos e
divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposicao;
VI
— contribuicao de melhoria, decorrene de obra ptiblica;
VH
— contribuicao para e custeio de sistemas de providéncia e assisténcia
social.
§ 1° — O imposto previsto no inciso I, sera progressive na forma a ser estabelecida
em lei, de mode a assegurar o cumprimento da funcao social da propriedade.
§ 2° — O imposto previsto no inciso II:
a
—- n50 incide sobre a transmissao de bens ou direitos incorporados ao
patrimonio de pessoas juridicas em realizacao de capital nem sobre a transmissao de bens ou
direitos decorrentes dc fusao, incorporacio, cisao ou extincao de pessoa juridica, salvo se, nesses
casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos,
locacao de bens imoveis ou arrendamento mercantil;
b
— incide sobre imoveis situados na zona territorial do municipio.
§ 3° — As taxas n5o poderao ter base de calculo propria de impostos.
§ 4° — A contribuicao prevista no inciso VH sera cebrada dos servidores municipais e em beneficio destes.

caeiwnon
Das Limitacoes ao Peder de Tributar
Artigo 134 — E vedado ao municipio:
I
— exigir ou aumentar tribute sem que a lei 0 estabeleca;
H
— instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situa<;5o equivalente, observada a proibicao constante do artigo 150, inciso H, da Const. Federal;
HI
— cebrar tributos:
a
— relativamente a fates geradores ocorridos antes do inicio da vigéncia da
lei que os houver instituido ou aumentado;
b
— no mesmo exercicio ﬁnanceiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumenteu;
IV
— utilizar tribute com efeito de conﬁsco;
33
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— instituir impostos sobre:
==<
— patrimonio e services da Uni5o e dos Estados;
b
-— temples de qualquer culto;
c
— patrimonio e services dos partidos politicos, inclusive suas fundacoes,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituicoes de educacao e de assisténcia social
sem ﬁns lucrativos, atendidos es requisites da lei;
VI
— conceder qualquer anistia ou remissao que envolva matéria tributaria ou
previdenciaria, senao mediante a edicae de lei municipal especiﬁca:
VH
— estabelecer diferenca tributaria entre bens e services de qualquer natureza, em raz5o de sua procedéncia ou destino;
VIH — instituir taxas que atentem contra:
a
— o direito de peticoes aos Poderes Ptiblicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder;
b
— a obtencao de certidoes em reparticoes ptiblicas, para defesa de direitos
e esclarecimentos de situacoes de interesse pessoa].

mentar, em obediéncia ao disposto no artigo 161, H da Const. Federal, com o objetivo de promover
o equilibrio socio economico entre os municipios.
Artigo 137 — A Uniao entregara ao Municipio 70% (setenta per cento) do montante
arrecadado relativo ao imposto sobre operacoes de crédito, cambio e seguro ou relativas a titulos
ou valores mobiliarios que venha incidir sobre ouro originario do municipio.
Artigo 138 — O Estado entregara ao Municipio 25% (vinte e cinco por cento) dos
recursos que receber da Uniao, a titulo de participacao do Imposto Sobre Produtos Industrializados, observados es critérios estabelecidos no artigo 158, § Unico, I e H da Const. Federal.
Artigo 139 — O Municipio divulgara, até o ultimo dia do mes subsequente da arrecadacao, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos, es valores de
origem tributaria entregues e a entregar e a expressao numérica dos critérios de rateio.
Artigo 140 — Aplicam-se a administracao Tributaria e Financeira do Municipio o disposto nos artigos 34, § 1° e 2°, I, II e III, § 3°, § 4°, § 5°, § 6°, § 7°e artigo 41,§ 1° e 2° do Ate das
Disposicoes Transitorias da Censtituicao Federal.

carrrunonr

Do Orcamento

Da Participacao do Municipio nas Receitas 'I\'ibutarias

CAPITULOIV

Artigo 135 — Pertence ae Municipio:
1f
—- o produto da arrecadacao do Imposto da Uni5o sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, pelo municipio, suas autarquias e fundacoes que institua e mantenha:
H
— 50% (cinquenta por cento), do produto da arrecadacao do imposto da
Uni5o sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imoveis situados no territorio do
Municipio;
HI
— 50% (cinquenta per cento), do produto da arrecadacao do imposto do
Estado sobre a propriedade de veiculos automotores licenciades no territorio do municipio;
IV
— 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadac5o do imposto do
Estado sobre operacoes relativas a circulacae de mercadorias e sobre prestacao de services de
transportes interestadual e intermunicipal e de cemunicacae.
§ 1°
—- As parcelas de receitas pertencentes ao Municipio, mencionadas no
inciso IV, ser5o creditadas conforme os seguintes critérios:
a
— 3/4 (trés quartos), no minimo, na producao do valor adicionado nas operacoes relativas a circulacao de mercadorias e nas prestacoes de services, realizadas em seu territorio;
b
— ‘/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser a lei estadual.
§ 2° — Para ﬁns do disposto no paragrafo 1°, “a" deste artigo, a lei complementar
deﬁnira o valor adicionado.
Artigo 136 — A Uniao entregara 22,5 (vinte e dois inteiros e cinco décimos), do produto
da arrecadac5o dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados ao Fundo de Participacao dos Municipios.
§ Unico — As normas de entrega desses recursos ser5o estabelecidas em lei comple-

Artigo 141 — Leis de iniciativa do Poder Executive estabelecer5o:
I
—- o plane plurianual de Investimento;
H
— as diretrizes orcamentarias
HI
— es orcamentos anuais.
§ 1° — A lei que instituir o Plano Plurianual, de Investimentos, estabelecera de
forma setorizada as diretrizes, objetivos e metas da administracao para as despesas de capital e
outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duracao centinuada.
§ 2° —— A lei de diretrizes orcamentarias compreendera as metas e prioridades da
administracao, incluinde as despesas de Capital para o exercicio ﬁnanceiro subsequente, orientara
a elaboracao da lei orcamentaria anual e dispora sobre as alteracoes na legislacao tributaria.
§ 3° — O Poder Executive publicara até 30 (trinta) dias apos 0 encerramento de
cada bimestre, relatorio resumido da execucao orcamentaria.
§ 4° — Os planes e programas setoriais ser5o elaborados em consonancia com o
plane Plurianual de Investimentos e apreciados pela Camara Municipal.
Artigo 142 — A lei orcamentaria anual compreendera:
I
-— 0 orcamento ﬁscal referente aos fundos, orgaos e entidades da administracao direta e indireta, inclusive fundacoes instituidas ou mantidas pelo municipio;
H
— o orcamento de investimentos das empresas em que o municipio, direta
ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto;
H1
— o orcarnento dc seguridade social, abrangendo todas as entidades e orgaos a elas vinculados da Adrninistracao direta ou indireta, bem como fundos e fundacoes instituidas e mantidas pelo Poder Piiblico.
§ 1° —- O projeto de Lei Orcamentaria sera instruido com demonstrative setorizado
do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de isencoes, anistias, remissoes, subsidies e
beneficios de natureza ﬁnanceira, tributaria e crediticia.
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§ 2° — A Lei Orcamentaria anual n50 contera dispositivo estranho a previsao da
receita e a ﬁxacao da despesa, nae se incluinde na proibicao a autorizacao para abertura de
créditos suplementares e contratacao de operacoes de crédito, inclusive por antecipacao de receita, nos termos da lei.
Artigo 143 — Os projetos de lei relatives ao orcarnento anual, ao plano plurianual, as
diretrizes orcamentarias e es créditos adicionais ser5o apreciados pela Camara Municipal, na forma
de seu Regimento Intemo.
§ 1° — Cabera a uma Comiss5o especialmente designada:
I
— examinar e emitir parecer sobre projetos, planes e programas, bem assim
sobre as contas apresentadas pelo Prefeito;

IV
— a vinculacao de receita de impostos a orgaos , fundo ou despesa ressalvada a destinacao de recursos para manutencao e desenvolvimento do ensino, como estabelecidos na Constituicao Federal, e a prestacao de garantias as operacoes de crédito por antecipacao
de receita;
_
_
‘ _
V
— a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autonzacae
legislativa e sem indicacao dos recursos cerrespondentes (artigo 176 da Const. Estadual);
VI
— a transposicao, o remanejamento ou a transferéncia de recursos de uma
categoria de programacao para outra, ou de em orgao para outr0.'S'em_ Prévia a\1l0I'1Za§50 lﬁglslﬂﬁl/8;
VH
— a concessao ou utilizacao de créditos ilimitados;
VH1 — a utilizacao sem autorizacao legislativa especiﬁca, de recursos dos orcamentos ﬁscal e de seguridade social para suprir necessidade ou cobrir “deﬁcit de empresas,
fundacoes e fundos;
'
_ _
IX
— a instituicao de fundos de qualquer natureza, sem prévia autonzacae
legislativa.
I
§ 1° — Nenhum investlmento cuja execucao ultrapasse um exercicio ﬁnanceiro
podera ser iniciado sem prévia inclusao no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclus5o, sob
pena de crime de responsabilidade.
§ 2° —— Os créditos especiais e extraordinarios terao vigéncia no exercicio ﬁnanceiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorizacao for promulgado nos iiltimos quatro
meses daquele exercicio, caso em que, reabertes nos limites dos seus saldos ser5o incorporados
ao orcamento do exercicio ﬁnanceiro subsequente.
‘ _
§ 3° — A abertura de crédito extraordinario somente sera admitida para atender
a despesas imprevisiveis e urgentes.
Artigo 145 — Os recursos cerrespondentes as dotacoes orcamentarias, inclusive creditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-50 entregues até o dia 20
(vinte) de cada més, na forma da lei complementar (artigo 168 da Const. Federal).
Artigo 146 — A despesa com pessoal ativo e inativo do municipio nae podera exceder
aos limites estabelecidos em lei complementar.
_
_
§ Unico — A concessao de qualquer vantagem ou aumento de remuneracao. a enacao de cargos eu alteracao de estrutura de carreiras, bem como a adniissao de pessoal a qualquer
titulo, pelos orgaos e entidades da administracae direta e indireta, inclusive fundacﬁes instituidas
e mantidas pelo Poder Piiblico, so poderao ser feitas:
_
_
I
— se houver prévia dotacao orcamentaria, suﬁciente para atender as projecoes de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
_
H
— se houver autorizacao especiﬁca na lei de diretrizes orcamentarias, ressalvadas as empresas ptiblicas e as sociedades de enconomica mista.

H

-— exercer o acompanhamento e a ﬁscalizacao orcamentaria.

§ 2° — As emendas ser5o apresentadas na comissao, que sobre elas emitirao
parecer, e apreciadas pela Camara Municipal.
§ 3° — As emendas ao projeto de lei do orcamento anual ou de créditos adicionais somente poder5o ser aprovadas quando:
I
— compativeis com o plane plurianual e com a lei de diretrizes orcamentarias;
H
— indiquem es recursos necessaries, admitidos apenas os provenientes de
anulacao de despesas, excluidos os que incidam sobre:
a
— dotacao para pessoal e seus encargos;
bI
— services da divida;
111
— relacionados com a correcao de erros ou omissoes;
IV
— relacionados com es dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4° — As emendas ao projeto de lei de diretrizes orcamentarias somente poderae ser aprovadas quando compativeis com e plano Plurianual de Investimentos.
§ 5° — O Poder Executive, podera enviar mensagem a Camara para propor modiﬁcacao nos projetos a que se refere este artigo, enquanto n50 iniciada a votacao, na Comissao
Especial, da parte cuja alteracao é proposta.
§ 6° — Os projetos de lei do Plano Plurianual de Investimentos, o das Diretrizes
Orcamentarias e do Orcamento Anual ser5o enviados pelo Prefeito a Camara Municipal, obedecidos es critérios a serem estabelecidos em lei complementar.
§ 7° — Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que nae contrariar
o dispositivo neste capitulo, as demais normas relativas ao processo legislative.
§ 8° — Os recursos que , em decerréncia do veto, emenda ou rejeicao do projeto
de lei orcamentaria anual, ﬁcarem sem despesas correspondentes, poder5o ser utilizados conforme
o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e especiﬁca autorizacao legislativa.
Artigo 144 — S50 vedados:
I _ — o iriicio de programas ou projetos nae incluidos na lei orcamentaria anual;
H
— a realizacao de despesas ou a assuncao de obrigacoes diretas que excedam es critérios orcamentarios ou adicionais;
HI
— a realizacao de operacoes de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as auterizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com
ﬁnalidade precisa, aprovados pela Camara por maioria absoluta;
36
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CAPITULOI
Dos Principios Gerais da Atividade Economica
Artigo 147

— O municipio dispensara as microempresas, as empresas depequeno por37

Lei Orgénica do Municipio de Urania

Lei Organica do Municipio qe Urénia

te, aos micros e pequenos produtores rurais, assim deﬁnidos em lei, tratamento jurfdico diferenciado, visandoa incentiva-los pela simpliﬁcacﬁo de suas obrigacﬁes administrativas tributarias e
crediticias, ou pela eliminacio ou reducio destas, por meio de lei (artigo 178 da Const. Estadual).
Artigo 148 — A lei apoiara e estimulara 0 cooperativismo e outras formas de
associativismo (artigo 179 da Const. Estadual).
Artigo 149 — O municipio, na sua circunscricao territorial e dentro da sua competéncia
constitucional, assegura a todos dentro dos princlpios da ordem economica, fundada na valorizacao do trabalho humano e na livre iniciativa, existéncia digna, observados os seguintes princfpios:
I
—- autonomia municipal;
H
— propriedade privada;
— fungao social na propriedade:
— livre concorréncia;
— defesa do consumidor;
— defesa do meio ambiente;
— reducao das desigualdades regionais e sociais;
VIH — busca do pleno emprego;
IX
— tratamento favorecido para as cooperativas e empresas brasilciras de
pequeno pone e microempresas.
§ l° — F. assegurado a todos o livre exercicio de qualquer atividade economica
independentemente de autorizacao dos érgﬁos pﬁblicos municipais, salvo nos casos previstos em

memo social e economico.
Artigo 152 — Incumbe ao Municipio promover programas de construcﬁo de moradias
populates, dc rnelhoria das condigoes habitacionais e de saneamento basico (artigo 182 da Const.
Estadual).

sE<;A01
Da Politics Urbana
Artigo 153 — A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Pﬁblico
Municipal, conforme diretrizes ﬁxadas em leis, tem por objetivo ordenar 0 pleno desenvolvimento
das fungoes da cidade e seus bairros, nos distritos e garantir 0 bem estar dc seus habitantes.
§ 1° — O Plano Diretor, aprovado pela Camara Municipal, é o instrumento basico
da politica de desenvolvimento geral.
§ 2° — A propriedade urbana cumpre sua funciio social quando atende as exigéncias fundamentais de ordenacao urbana expressas ao Plano Diretor.
§3° — Os imoveis urbanos desapropriados pelo municipio, serio pagos com
prévia e justa indenizacao em dinheiro, salvo nos casos do inciso III do paragrafo seguinte.
§4° — O proprietario do solo urbano incluido no Plano Diretor, com area nao
ediﬁcada ou nio utilizada, nos termos da Lei Federal, deverzi promover seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de:
I
— parcelamento ou ediﬁcacao compulsério;
H
— imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no
tempo;
I[l
— desapropriaciio com pagamento mediante tilulos da dfvida publica municipal de emissio previamente aprovada pelo Senado Federal com prazo dc resgate dc até dez anos,
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados 0 valor real da indenizagio e os juros legais.
Artigo 154 -— O Plano Diretor do Municipio contemplarzi areas de atividades rural produtiva.
Artigo 155 — Sera isento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, 0
prédio ou terreno destinado a moradia de proprielario de pequenos recursos, que n50 possua
outro imovel nos termos e no limite do valor que a lei ﬁxar.

§s<2a

lei

§ 2° — Na aquisicio de bens e servicos, 0 Poder Piiblico Municipal dara tratamento preferencial, na forma da lei, a empresas brasileiras de capital nacional.
§ 3° — A exploracao direta da atividade economica, pelo municipio, s6 sera permitida em caso de relevante interesse coletivo, na forma da lei complementar, que, dentre outras,
especiﬁcara as seguintes exigéncias para as empresas pfiblicas e sociedade de economia mista, ou
entidade de criar ou manter:
I
— regime juridico das empresas privadas, inclusive quanto as obrigagoes
trabalhistas e tributarias;

II
— proibigio de previlégios ﬁscais nao extensivos ao setor privado;
111
— subordinacio a uma secretaria municipal;
IV
— adequaciio da atividade ao Plano Diretor, no Plano Plurianual de Investimentos e as Diretrizes Orcamentarias;
V
— orgamento programa anual aprovado pelo Prefeito.
Artigo 150 — A prestacao de servigos pﬁblicos, pelo municipio, diretamente ou sob
regime de concessao ou permissao, sera regulada em lei complementar que assegurara:
I
— a exigéncia de licitaqao, em todos os cargos;
H
— deﬁnicao do caréter especial dos contratos de concessiio ou permissio,
casos de prorrogacao, condigocs de caducidade, forma de ﬁscalizacao e recisﬁo;
III
— os direitos dos usuarios:
IV
— a politica tarifaria;
V
— a obrigacao de manter servico adequado.
Artigo 151 —- O municipio prornovera e incenlivaré o turismo como fator de desenvolvi-
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SECAOII
Da Politica Agricola
Artigo 156 — Cabera ao municipio manter, em cooperacao com 0 Estado as medidas
previstas no artigo 184 da Constituicio Estadual.
Artigo 157 -— O Municipio, na forma da lei. organizara 0 abastecimento alimentar, assegurando condigoes para a producao e distribuicao de alimentos basicos (artigo 23 da Const.
Federal).

smcﬂoIII
Do Meio Ambiente, dos Recursos Nalurais e do Saneamento

_
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Artigo 158 — O Municipio providenciara, com a participacao da coletividade, a preservacao, defesa, recuperacao e melhoria do meio ambiente natural artiﬁcial c do trabalho, atendidas
as peculiaridades locias e em harmonia com o desenvolvimento social e economico (artigo 191 da
Const. Estadual).
Artigo 159 — A execucéio de obras, atividades, processos produtivos, empreendimentos, e a exploracao de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor pﬁblico, quer pelo
particular, serao admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado
(anigo 192 da const. Estadual).
Artigo 160 — Aquele que explorar recursos naturais ﬁca obrigado a recuperar 0 meio
ambiente degradado, de acordo com a solugao técnica exigida pelo Municipio, na forma da lei
(artigo I94 da Const. Estadual).
§ Unico — F. obrigatéria, na forma da lei, a recuperagao pelo responsavel, da vegetagﬁo adequada nas areas protcgidas, sem prejuizo das demais sanqoes cabfveis (artigo 194, § Unico
da Const. Estadual).
Artigo 161 — As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou jurfdicas, a sancoes penais e adminisuativas, com aplicaeao de multas
diarias e progressivas, incluidas a reducio do ni’vel de atividade e a interdicao, independentemente da obrigagao dos infratores de reparacao aos danos causados (artigo 195 da Const. Estadual).
Artigo 162 — O Municipio estimulara a criacio e manutencao de unidades particulates
de preservacao do meio ambiente (artigo 199 da Const. Estadual).
Artigo 163 — O municipio tera direito a uma compensagao ﬁnanceira por parte do Estado sempre que este venha impor-lhe restricoes com a protecao dos espacos territoriais (artigo 200
da Const. Estadual).
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Artigo 164 — O municipio podera estabelecer consorcios com outros municfpios
objetivando a solugao de problemas comuns relativos a protecao ambiental, em particular a preservacao dos recursos hi'dricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais (artigo 201 da Const.
Estadual).
Artigo 165 — As areas declaradas de utilidade piiblica, para ﬁns de desapropriacoes,
objetivando a implantacao dc unidades de coiiservaqao ambiental, ser5o consideradas espagos
territoriais, especialmente protegidos, nao sendo nelas perrnitidas atividades que degradem o meio
ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprorneter a integridade das condicoes ambientais
que motivaram a expropriacao (artigo 202 da Const. Estadual).
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SEQAOIV
Dos Recursos Naturais
Artigo 166 — O municipio, para administrar os servigos de agua de interesse exclusivamente local, podera celebrar convénio com o Estado (artigo 205 da Const. Estadual).
Artigo 167‘ — O municipio devera receber do Estado como compensaqio uma contribuicio para 0 seu desenvolvimento, se tiver localizado em seu territorio, reservatorio hfdrico, ou dele
decorrer algum impacto (artigo 207 da Const. Estadual).
Artigo 168 — O municipio, para proteger, e conservar as aguas e prevenir seus efeitos
adversos, adotara medidas no sentido:
4)

1
— da instituicao de areas de preservacao das aguas utilizaveis para aba$I¢.
to as p0pu|a§5eS e da implantagﬁo conservacﬁo e recuperagao de matas ciliares (artigo 210
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~
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_
.
da Const. Esmlclua ) — do zoneamento dc areas inundaveis, com restricoes a usos incompativeis
. .
.
'
'
d ' fltra 50 do solo;
naquelas SLl_]Cl[8.S a inundacoes frequentes e da manutencao da capacidadc 6 In 1 _ 9
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III
— da implantacao de sistema alerta e defesa civil, para garantir a seguranc
e a saiide piiblica, quando de eventos hidrologicos indesejaveisi
.
esmduajs dc
IV
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t a dc
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inundagoes e a erosao.
_
_
_
_ _ _
§ Unico — O municipio recebera incentivos do Estadose aplicar. l_>f10f1lﬂ1'1ﬁ:1¢m¢»
nas agoes previstas neste artigo. e no tratamento _de aguas residuérias. 0 que vier a rece er em
decorréncia da exploracao dos potenciais energéucos assim como possivel compensacao ﬁnanceira(ai1igo 210, § Unico da Const. Estadual).

sicciiov
Dos Recursos Minerais
Artigo 169 —- O municipio nas aplicaqoes do conhecimento geologico, podera contar
com 0 atendimento técnico do Estado (artigo 214, III dﬂ COIISL ESl8dllﬂI)SEQAOVI
DoSaueamento
Artigo 170 —— O municipio, para o desenvolvimento dos servicos de saneamento basico, contara com a assisténcia técnica e ﬁnaiiceira do Estado (artigo 215 da Const. Estadual).

CAPITULOII
Da Ordem Social
sE(;Aoi
Da Seguridade Social
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Disposiciio Geral
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Artigo 171 — O municipio devera contribuir para a seguridade social, atendendo ao
disposto nos artigos 194 e 195, § 1° da Const. Federal visando assegurar os direitos relativos a
saude e a assisténcia social.
_
§ l° — O municipio devera incluir no orcamento, 5% (cinco por cento), da receita
tributaria, a seguridade social.
_
§ 2° — Contados 6 (seis) meses da promulgacﬁo da Lei Organica do Municipio,

‘l_
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0 Executivo enviara Camara Municipal, projeto de lei regulamentando a seguridade social do
municipio, criando e instalando um departamento social para dar atendimento ao setor.
§ 3° — A lei complementar devera ser elaborada com a participacao de representantes do Executivo, Legislatvo e das instituicoes sociais do municipio.

XIH — a inspecao médica nos estabelecimentos de ensino municipal tera carater
obrigatorio.
Artigo 174 — O Conselho Municipal de Saiide com sua composicao, organizacao e
competéncia ﬁxada em lei, contara, na elaboragao e controle das politicas de saiide bem como na
fonnulacao, ﬁscalizacao e acompanhamento do Sistema Unico de Saﬁde com a participacao de
representantes da comunidade, em especial, dos trabalhadores, entidades e prestadores de servicos da area de saiidc (artigo 221 da Const. Estadual).
Artigo 175 — As acoes e os servicos de saiide executados e desenvolvidos pelo Municipio por sua administracao, direta, ou indireta e fundacional, constituem o Sistema Unico de
Saiide, nos termos da Constituicao Federal, que se organizara de acordo com as seguintes diretrizes e bases:
I
— descentralizacao sob a direcao de um proﬁssional de saiide;
II
— universalizacao da assisténcia de igual qualidade com instalacao e acesso a todos os niveis, dos servicos de saiide a populacao urbana e rural;
III
—- gratuidade dos servicos prestados, vedada a cobranca de despesas e
taxas, sob qualquer titulo (artigo 222 da Const. Estadual).
Artigo 176 — F. vedada a nomeacao ou designacao, para cargo ou funcao de cheﬁa ou
assessoramento na area dc saiide, em qualquer nivel, de pessoa que participe de direcao, geréncia
ou administracao de entidade que mantenham contratos, convénios ou sejam credenciadas pelo
Sistema Unico de Saiide, a nivel municipal (artigo 226, da Const. Estadual).

SECAOII

DaSaiide

I

I

I

' Artigo 172 — O municipio integia com a Uniao e o Estado, com os recursos da seguridade
social o Sistema Igl'ilC0 Desceiitralizado de Satide cujas acoes e servicos piiblicos na sua circunscricao territorial sao por ele dirigidos, com as seguintes diretrizcs:
_
I
——_ atendimento integral, com prioridades para as atividades preventivas,
sem pI'6_]LlIZOS dos servicos assistenciais;
II
— participacao da comunidade.
§ l° — A assisténcia a salide é livre a inciativa privada;
_
§ 2° — As instituicées privadas poderao participar, de forma complementar, do
Sistema Unico dc Saiide, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito ptiblico ou convenio tendo preferéncia as Entidades ﬁlantropicas e as sem ﬁns lucrativos.
Artigo 173 — Ao Sistema Unico Descentralizado de Saﬁde, compete, além de outras
alribuicﬁes nos termos da lei:
I
II _ — controlar e ﬁscalizar procedimentos, produtos e substancias de interesse
para a saude e parucipar da producao de medicamentos, equipamentos imunologicos hemoderivados
e outros insumos;
II
— executar as acoes dc vigilancia sanitaria e epidemiologica, bem como as
de saiide do trabalhador;
III
— ordenar a formagao de recursos humanos na area da saﬁde;

N

— participar da fonnulacao da politica e da execucao das acoes de sanea-

mento basico;
_
V
tecnolégico;

— incrementar em sua area dc atuacao, o desenvolvimento cientfﬁco e

VI — ﬁscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutiicional, bem como bebidas e aguas para consumo humano;
_ _
VII
— participar do controle e ﬁscalizacao da producao, transporte, guarda e
uulizacao de substancias e produtos psicoticos, toxicos e radioativos;
VIII — colaborar na protegao do meio ambiente, nele compreendido 0 do trabalho;
IX
-— 0
com a saiide, a assisténcia piiblica, a protecao e garantia dc
pessoas portadores de deﬁciéncia.
X
— toda a cnanca menor de sete anos de idade, carente de recursos ﬁnanceiros devera ser acompanhada por alguém da fami'lia em caso de intemaniento e as despesas correrao por conta do municipio;
XI
— promover o combate as drogas alcoolismo e tabagismo;
XII
— servicos de assistencia a matemidade e a infancia até 7 (sete) anos;
42

saciiom
Da Promocio Social
Artigo 177 — As acoes do municipio, por meio de programas e projetos na area dc
promocao social, serao organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com base nos seguintes princfpios:
I
— participacao da comunidade;
II
— descentralizaqao administrativa, respeitada a legislacao federal, considerando 0 municipio e as comunidades como estancias basicas para o atendimento e realizacao dos
programas;
III
— integracao das agoes dos orgaos e entidades da administracao em geral,
compatibilizando programas e recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as esferas
municipal e estadual.
Artigo 178 -— F. vedada a distribuigao de recursos piiblicos na area de assisténcia social, diretamente ou por indicacao e sugestao ao orgao competente, por ocupantes de cargos eletivos
(artigo 235 da Const. Estadual).
SEQAOIV
Da Guanrla Mimicipal
Artigo 179 — A guarda municipal sera destinada a protecao das instalacﬁes, bens e
servicos municipais e sua regulamentacao e orientacao, dependerao de lei complementar, aprova43
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da pela maioria absoluta dos membros da Camara Municipal, conforme dispuser a lei federal.
SECAO V
Da Assisténcia Social
Artigo 180 — O municipio executara na sua circunscricao territorial, como recursos da
seguridade social, consoante normas gerais federais, os programas de aqao govemamental na area
de assisténcia social.
§ 1° — As entidades beneﬁcientes e de assisténcia social sediadas no municipio
poderao integrar os programas referidos no “caput”deste artigo.
§ 2° —- A comunidade, por meio de suas organizacoes representativas, participarao das politicas e no controle das acoes em todos os niveis.

sizciiovi
DaEducag£o

VH
— garantia de padrao de qualidade, cabe ao municipio suplementarmente,
promover o atendimento educacional especializado aos portadores de deﬁciéncia, preferencialmente na rede regular de ensino;
VHI — ao estabelecimento compete a implantacao politica de educacao para
seguranca do transito;
IX
-— o ensino religioso constitui disciplina dos horarios normais das escolas
oﬁciais municipais, e de matricula facultativa, e sera ministrada sem onus para o municipio.
Artigo 183 — O municipio publicara ate trinta dias apos o encerramento de cada trimestre, informacoes completas sobre receitas arrecadadas e transferéncia de recursos destinados a
educacao. nesse periodo e descriminadas por nfvel de ensino (artigo 256 da Const. Estadual).
Artigo 184

— E vedado 0 uso de proprios municipais para 0 funcionamento de estabe-

lecimentos de ensino privado de qualquer natureza (artigo 246 da Const. Estadual).
SEQAOVII
Da Cultura

Artigo 181 — O municipio mantera seu sistema de ensino em colaboracao com a Uniao
e o Estado, atuando, prioritariamente, no ensino fundamental e pré-escolar.
§ 1° — Os recursos para a manutencao e desenvolvimento do ensino compreenderao:
I I
— vinte e cinco por cento, no minimo da receita resultante dc impostos,
compreendida a proveniente de transferéncias na manutencao e desenvolvimento do ensino (artigo 212 da Const. Federal);
H
— as transferéncias especiﬁcas da Uniiio e do Estado;
§ 2° — Os recursos referidos no paragrafo anterior poderao ser dirigidos, tainbém, as escolas comunitarias, confessionais ou ﬁlantropicas, na fomia da lei, desde que atendidas
as prioridades da rede de ensino do Municipio:
I
— comprovem a ﬁnalidade nao lucrati va e apliquem seus excedentes ﬁnanceiros em educacao;
H
— assegurem a destinacao de seu patrimonio a outra escola comunitaria
ﬁlantrépica ou confessional ou ao Poder Piiblico, no caso de encerramento de suas atividades.
Artigo 182 — O ensino sera ministrado com base nos seguintes princfpios:
I
— igualdade de condieoes para o acesso e a permanéncia na escola;
H
— liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber;
HI
— pluralismo de idéias, de concepgoes pedagégicas;
N
— gratuidade do ensino piiblico em estabelecimento oﬁciais;
V
— valorizagao dos proﬁssionais do ensino, garantindo na forma da lei, plano
de carreira para 0 magistério, com piso salarial proﬁssional e ingresso no magistério piiblico
exclusivamente por concurso de provas e titulos, e regime jurfdico iinico, para todas as instituicoes mantidas pelo Municipio, com a cooperacao do Estado.
VI
— gestao democraticas do ensino garantjda a participacao de representantes da comunidade;

Artigo 185 — O municipio apoiara e incentivara a valorizagao e a difusao das manifestacoes culturais, prioritariamente, as diretamente ligadas a historia de Urania, a sua comunidade e
aos seus bens.
Artigo 186 — Ficam sob a protecao do Municipio os conjuntos e sitios de valor historico, paisagistico, artistico, arqueologico, paleontolégico, ecologico e cientiﬁco, tombados pelo
Poder Piiblico Municipal.
§ Unico — Os bens tombados pela Uniao ou pelo Estado merecerao idéntico tratamento, mediante convénio.
Artigo 187 — O municipio promovera o levantarnento e a divulgacao das manifestacﬁes
culturais da meméria da cidade e realizara concursos, exposicoes e publicacoes para sua divulgagao.
Artigo 188 — O acesso a consulta dos arquivos da documentacao oﬁcial do municipio
é livre.
Artigo 189 -—— O municipio estimulara o desenvolvimento das ciéncias, das artes e da
cultura em geral, observado o disposto na Constituicao Federal.
§ 1° — Ao municipio compete, suplementar, quando necessario, a legislacao
federal e a estadual, dispondo sobre a cultura.
§ 2° — A lei dispora sobre a ﬁxacao dc datas comemorativas de alta signiﬁcacao
para o municipio.
§ Unico — Sao coiisiderados feriados municipais os seguintes dias do ano:
a
— Corpus Christi - festa m6vel
— 13 de junho - fundacao do municipio
— 05 de outubro - Dia de Sao Benedito - Padroeiro da cidade
0.00‘
— 08 de dezembro - Imaculada Conceicao
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Lei Organica do Municipio de Urania

Artigo 190 — O municipio fomentara as praticas desportivas forrnais e nao formais,
dando prioridade aos alunos de sua rede de ensino e a promocao desportiva dos clubes locais, no
esporte amador.
Artigo 191 — O municipio apoiara e incentivara o lazer como forma de promociio e
integracao social.
§ l° — O municipio orientara e estimulara, por todos os meios, a educacao fisica
que sera obrigatéria nos estabelecimentos municipais, de ensino e nos particulares que recebam
auxilio do Municipio.

Artigo 197 — Aos aposentados que percebam até um salario minimo é assegurado a
gratuidade de medicamentos.

ATO DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS i
Artigo 1°
— O Regimento Intemo da Camara Municipal sera reforrnulado apos publicaqao da presente lei.
Artigo 2°
— Os poderes ptiblicos municipais promoverao a edigao do texto integral
desta lei organica que, gratuitamente, sera colocado a disposicao de todos os interessados.
Artigo 3°
— O governo municipal procedera a revisao e consolidacao da legislacao
existente e a elaboracao dos novos diplomas legals, decorrentes desta lei organica no prazo de 18
(dezoito) meses a contar da data de sua promulgacao.
Artigo 4°
— Ao término de quatro anos, a contar da data da promulgacao desta Lei
Organica, a Camara Municipal iniciara o processo de revisao do texto da mesma lei, com o objetivo
de:
a
— avaliar a aplicacao da lei organica, verificando a eﬁcacia dos seus dispositivos para o atendimento das necessidades da populagao do municipio ou eventuais defeitos no
modo de organizar a administracao municipal;
b
— promover urn amplo debate entre as entidades representativas da populaQ50 do municipio, a ﬁm de colher as melhores sugestoes para a reformulacao da lei organica;
c
— estabelecer os prazos para a apresentacao de emendas ao novo projeto
da lei organica, preparado pelas Comissées da Camara Municipal.
Artigo 5°
— Qualquer matéria que vise a suprimir, acrescentar ou modiﬁcar quaisquer
dispositivos desta lei organica, somente sera considerada aprovada se obtiver o voto favoravel da
maioria dc 2/3 (dois tergos) dos membros da Camara Municipal, devendo ser votada em dois
tumos com intersticio minimo dc dez dias.
Artigo 6°
—— O Executivo Municipal, enviara matéria a apreciacao do legislative dispondo sobre a disciplina e prescrvacao do solo contra a erosao, associado a conservacao das
estradas de rodagem que compoem o sistema viario do municipio, obrigando a cada proprietario
rural lindeiro a receber em suas terras as aguas pluviais das estradas, quando da implantacao do
projeto.
Artigo 7°
— O municipio instalara um posto ptiblico municipal para a pulverizacao
destinada a prevencao da disseminacao do cancro-citrico concorrendo com o Estado na ﬁscalizacao de veiculos, caixas de colheitas, escadas, sacolas e, enﬁm todo e qualquer material que sirva
de agente para a disseminacao da moléstia.
Artigo 8°
— O municipio fonnara um Conselho Popular Municipal, para estudos permanentes e planejamento de uma politica de aproveitamento de mao dc obra e desenvolvimento,
tendo em vista 0 pleno emprego no municipio, inspirando no justo respeito a dignidade do trabalhador e visando a dar combate ao desemprego e a miséria.
Artigo 9"
— O municipio tera especial compromisso com o pleno desenvolvimento
agricola através de uma politica adequada e planejada com a participacao de agricultores, trabalha-

SECAOIX
Da Comunicaciio Social
I Artigo 192 — A acao do municipio, no campo da comunicagao, fundar-se-a sobre os
seguintes princi'pios:
I
— democratizacao do acesso as informacoes;
H
— pluralismo e multiplicidade das fontes de inforrnacao
H1
— visao pedagégica da comunicacao dos érgaos e entidades piiblicas.

si~:¢Aox
r

Da Defesa do Consumidor

_ Artigo 193 — O municipio promovera a defesa do consumidor mediante adocao de
medidas de orieiitacao e ﬁscalizacao deﬁnidas em lei (artigo 275 da Const. Estadual).
SEQAOXI
DaProtes;iio Fapecial

~i

Artigo_l94 — O municipio dara prioridade para a assisténcia pré-natal e a infancia,
assegurando ainda condigoes de prevengao de deﬁciéncia e integracao social de seus portadores
mediante treinamento para o trabalho e para a convivéncia por meio dez
I
— criacao de ccntros proﬁssionalizantes para treinamento, habilitaqao e
reabilitagao proﬁssional de portadores de deﬁciéncia, oferecendo os meios adequados para esse
fun, aos que nao tenham condicées de frequentar a rede regular de ensino (artigo 279 da Const.
Estadual);
_
H
— implantacao de sistema "Braile"em estabelecimentos da rede oﬁcial dc
ensino, de fomia a atender as neccessidades educacionais e socias dos portadores de deﬁciéncias
(artigo 279, H da Const. Estadual).
Artigo 195 —- E assegurado, na fomia da lei, aos portadores dc deﬁciéncia e aos idosos,
acesso adequado aos logradouros e edificios de uso piiblico, bem como aos vefculos de transporte coletivo urbano (artigo 280 da Const. Estadual).
»
Artigo 196 — Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantia a gratuidade do transporte coletivo urbano e da isengao dos impostos predial e territorial urbanos, porventura incidentes sobre 0 imovel urbano destinado a sua residéncia.
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Lei Organica do Municipio de Urania
dores rurais e de outros setores da sociedade, dc modo a garantir a producao de alimentos necessarios ao abastecimento, dando atencao cuidadosa a utilizacao da mao de obra, a conservacao do
solo, estabelecendo critéiios de preservacao de areas verdes e adotando medidas de protecao ao
meio ambiente.
Artigo 10
— Os proprietarios rurais do municipio sao obrigados por forca deste dispositivo, a reservarem suas propriedades, pelo menos, 10% (dez por cento) do total da area para 0
plantio de arvores ou culturas do tipo perinanente, a titulo de reﬂorestamento.
Artigo 11
— O municipio adotara uma politica de desenvolvimento industrial que tera
por ﬁnalidade a valoiizaqao da indiistiia local, preferencialmente a pequena e média empresa, em
especial aqueles que se utilizem de produtos agropecuarios da regiao ou que industiializem produtos importantes a outros setores de producao, impedindo a poluicao ambiental e criando medidas
preventivas de protecao ao meio ambiente.
Artigo 12
— Sao requisitos essenciais a qualquer cidadao para a disputa de qualquer
cargo eletivo no municipio de Urania, residir a mais de I (um) ano no municipio e ser eleitor pelo
municipio de Urania.
Artigo 13
— O municipio criara os Conselhos Municipais de Educacao, Saiide, Cultura, da Promocao Social, Esportes, etc., que serao érgaos normativos consultivos e deliberativos e
terao suas atribuicﬁes, organizacao e composicao deﬁnidas em lei.
Artigo 14
—— Sao considerados estaveis no servico piiblico municipal e assim declarados nos termos do Artigo 19 do Ato das Disposiqoes Transitorias da Constituicao da Reptiblica,
todos os servidores municipais que integram ambos os poderes do municipio, que contavam com
5 (cinco) anos continuados dc servicos prestados a administracao municipal na data de 05 d9‘
outubro de 1.988. assegurados aos mesmos todos os direitos delineados no Capftulo III - Secao I
- Artigo 1 ll e seguintes da presente Lei Organica do Municipiode Urania.
Artigo 15
— O Prefeito Municipal e os membros da Camara Municipal prestarao o
compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Organica do Municipio de Urania no ato e na data
de sua promulgacao.
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