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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA 
  

  
DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA 

  
Fica revisado e atualizado pelo Plenário da Câmara Municipal o texto da Lei Orgânica do 

Município de Resende Costa, que se processa de modo global, obedecendo aos dispostos 

em suas emendas aprovadas, sendo que os artigos, parágrafos, incisos e alíneas alterados, 

reposicionados, renumerados ou incluídos, integram definitivamente o corpo da Lei 

Orgânica para que o texto não sofra interrupção interpretativa, revogando todas as 

disposições em contrário. 
  

PREÂMBULO 
Nós, representantes do povo de Resende Costa, investidos pela Constituição da República 

Federativa do Brasil na atribuição de elaborar a Lei basilar da ordem municipal autônoma 

e democrática, que, fundada na participação direta da sociedade civil, instrumentalize a 

descentralização e desconcentração do poder político, como forma de assegurar ao 

cidadão o controle do seu exercício, o acesso de todos à cidadania plena e à convivência 

em uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, sob o império da justiça social 

e conscientes de nossa responsabilidade perante Deus e os homens, sob a divina proteção 

de Nosso Senhor Jesus Cristo, promulgamos a seguinte Lei Orgânica do Município de 

Resende Costa. 
  

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS 

Art. 1º  O município de Resende Costa é parte territorial contínua e delimitada do Estado 

de Minas Gerais, integra a República Federativa do Brasil, organiza-se com autonomia 

política, administrativa e financeira, regendo-se por esta Lei Orgânica e demais leis que 

adotar, respeitados os princípios previstos na Constituição Federal e na Constituição 

Estadual. 
  
Art. 2º  O sede do Município tem a categoria de cidade e dá o nome do Município. Os 

demais distritos, eventualmente instituídos, têm o nome da respectiva sede. 
Art. 3º  O topônimo somente poderá ser alterado em lei estadual, verificado o seguinte: 
I - resolução da Câmara Municipal, aprovada por, no mínimo, dois terços de seus 

membros; 
II - aprovação da população interessada, em plebiscito, com manifestação favorável de, 

no mínimo, metade dos respectivos eleitores. 
Art. 4º  São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e 

o Executivo. 
Parágrafo único.  Salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica, é vedado a qualquer 

dos Poderes delegar atribuição e, a quem for investido na função de um deles, exercer a 

de outro. 

Art. 5º  Todo o poder do Município emana do povo, que o exerce por meios de 

representantes eleitos, nos termos da Constituição da República, do Estado e desta Lei. 
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Art. 6º  São objetivos fundamentais do município, em cooperação com a União e o 

Estado: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais; 
lV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação; 
V - garantir a efetivação dos direitos humanos, individuais, sociais e coletivos; VI - 

preservar o equilíbrio ambiental. 
Art. 7º  O Município buscará a integração e a cooperação com a União, os Estados e os 

demais Municípios, na busca de seus objetivos fundamentais e terá como objetivos 

prioritários, além daqueles previstos no art. 166 da Constituição do Estado: 
I - garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos; 
II - assegurar o exercício, pelo cidadão, dos mecanismos de controle da legalidade e da 

legitimidade dos atos do Poder Público e da eficácia dos serviços públicos; 
III - preservar os interesses gerais e coletivos; 
IV - proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade 

humana, a justiça social e o bem comum; 
V - priorizar o atendimento das demandas da sociedade civil de educação, saúde, 

transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social; 
VI - preservar a sua identidade, adequando as exigências do desenvolvimento à 

preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. 
Parágrafo único.  O Município concorrerá, nos limites de sua competência, para a 

execução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. 
  

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

Art. 8º  A organização político-administrativa do Município compreende a cidade, os 

distritos e os subdistritos. 
§ 1º  A criação de distrito e sua subdivisão em subdistritos dependem de lei municipal, 

observada a lei estadual pertinente. 
§ 2º São símbolos do Município a bandeira, o hino e o brasão. 

  
CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 
Art. 9º  Ao Município compete prover tudo quanto diz respeito ao interesse local, 

cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - emendar a Lei Orgânica Municipal; 
III - assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à qualidade de vida, mediante convênios com o Estado, União e órgãos 

especializados, nos termos da legislação superior pertinente, complementando-a no que 

couber; 
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IV - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural do Município, observada a 

legislação e as ações fiscalizadoras federal e estadual; 
V- promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
VI- prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde pública; 
VII - manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 

educação pré-escolar e de ensino fundamental; 
VIII - organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, dando caráter essencial ao transporte coletivo; 
IX - suplementar a legislação federal e estadual, no que couber; 
X - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
XI - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as rendas 

municipais, sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas e da publicação de 

balancetes, nos prazos fixados em lei; 
XII - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento 

urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu 

território, observada a lei federal; 
XIII - elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos; 
XIV - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos; 
XV - dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos, observadas as 

normas previstas em lei; 
XVI - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas, contribuições e preços públicos; 
XVII - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos 

industriais, comerciais, prestadores de serviços, casas de diversão e quaisquer outros, 

fixando o horário de funcionamento dos mesmos e organizando o horário de plantão do 

sistema farmacêutico do município, bem como cassando a licença que houver concedido 

ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança 

ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do 

estabelecimento; 
XVIII - adquirir bens, inclusive mediante desapropriações; 
XIX - fixar e sinalizar as zonas de silêncio, de trânsito e tráfego em condições especiais; 
XX - conceder, cassar, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo de táxi e 

moto táxi; 
XXI - organizar os serviços de carga e descarga; 
XXII - determinar o itinerário e os pontos de parada de transportes coletivos; 
XXIII - fiscalizar, nos locais de vendas, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros 

alimentícios; 
XXIV - dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios; 
XXV - prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, por 

seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada, conforme a 

lei dispuser; 
XXVI - assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas 

municipais, para defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos 

de atendimento; 
XXVII - tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária; 
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XXVIII - prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do 

lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza, tanto na zona urbana, quanto 

na zona rural, mantendo especial atenção com o transporte e destino do lixo hospitalar; 
XXIX - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos; 
XXX - promover os seguintes serviços: 
a) mercados, feiras e matadouros; 
b) construção e conservação de estradas, ruas e caminhos municipais; 
c) transportes coletivos estritamente municipais; 
d) iluminação pública. 
XXXI - dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em 

decorrência de transgressão de legislação municipal; 
XXXII - organizar a estrutura administrativa local; 
XXXIII - organizar os seus serviços de fiscalização necessários ao seu poder de polícia 

administrativa; 
XXXIV - associar-se a outros municípios circunvizinhos mediante convênio previamente 

aprovado pela Câmara Municipal, para a gestão, sob planejamento, de funções públicas 

ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. 
CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA EM COOPERAÇÃO 
Art. 10  Compete ao Município em cooperação com os demais entes da Federação, 

observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 
I - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, documentos e de 

outros bens de valor histórico, cultural, artístico e espiritual; 
II - estabelecer e implantar política para educação e segurança de trânsito; 
III - zelar pelo cumprimento das Constituições Federal, Estadual e desta Lei, bem como 

zelar pela guarda das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; 
IV - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras 

de deficiência física e psíquica, bem como dos dependentes químicos; 
V - proteger os bens e os documentos de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 
X - combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 

integração social dos setores menos favorecidos. 
  

CAPITULO IV 
DAS VEDAÇÕES 

Art. 11 Além do que estabelecem a Constituição Federal e Estadual, é vedado ao 

Município: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 30, de 26/09/2016) 
I - manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos 

públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim 

como a publicação da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 
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II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 

aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 
III - recusar fé aos documentos públicos; 
IV - criar distinções e/ou preferências entre brasileiros, natos ou naturalizados, e 

estrangeiros residentes no país, observadas as disposições contidas nos artigos 5º e 12 da 

Constituição Federal; 
V - subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres 

públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro 

meio de comunicação, propaganda político partidária ou de fins estranhos à 

administração; 
VI - outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse 

público justificado, sob pena de nulidade do ato; 
VII - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
VIII - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 

eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 

direitos; 
IX - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão 

de sua procedência ou destino; 
X - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigência da lei que os houver 

instituído ou aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou, salvo se este não tenha ainda sido pago pelo contribuinte em caso de 

atualização monetária. 
Xl - utilizar tributos com efeito de confisco; 
XII - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos, 

ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 
XIII - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros Municípios; 
b) templos de qualquer culto; 
c) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão; 
d) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, 

sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da Lei Federal. 
XIV - edificar, descaracterizar ou abrir vias públicas em praças, parques, reservas 

ecológicas e espaços tombados do Município, ressalvadas as construções estritamente 

necessárias à preservação e ao aperfeiçoamento das mencionadas áreas. 
§ 1º  A vedação do inciso XIII, alínea "a", é extensiva às autarquias e às fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda, e aos 

serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 
§ 2º  As vedações do inciso XIII, alínea "a" e do parágrafo anterior não se aplicam ao 

patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas 

regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja 

contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o 

promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 
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§ 3º  As vedações expressas no inciso XIII, alíneas “b” e “c”, compreendem somente o 

patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades 

nelas mencionadas. 
  

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES MUNICIPAIS 

CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO I 
DA CÂMARA MUNICIPAL 

Art. 12  O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal, composta por 

vereadores eleitos pelo sistema proporcional, e investidos na forma da Legislação, para 

uma legislatura de quatro anos, compreendendo cada ano uma Sessão Legislativa. 
§ 1º O número de Vereadores é proporcional à população do Município, respeitando os 

limites estabelecidos na Constituição da República e fixado pela Câmara Municipal. 
§ 2º  O número de vereadores não vigorará na legislatura em que for fixado. 
§ 3º  A Câmara Municipal de Resende Costa tem como sede e recinto normal de seus 

trabalhos o imóvel localizado à Praça Nossa Senhora de Fátima, S/N, centro. 
Art. 13  São condições de elegibilidade para o mandato de vereador, na forma da Lei 

Federal: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; 
VI - a idade mínima de dezoito anos; 
VII- ser alfabetizado. 
Art. 14  A Câmara Municipal reunir-se-á durante toda a legislatura, na sede do Município, 

nos termos do seu Regimento Interno, exceto a cada primeira sessão legislativa, quando 

reunir-se-á na forma do artigo 22 desta lei. 
§ 1º  A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, 

na forma regimental. 
§ 2º  Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre 

a matéria para a qual foi convocada. 
§ 3º A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á: 
I - pelo Prefeito Municipal, em caso de urgência ou interesse público relevante; 
II - pelo Presidente da Câmara, para o compromisso e posse do Prefeito e do Vice-

Prefeito; 
III - pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da maioria simples dos vereadores, em 

caso de urgência ou interesse público relevante; 
IV - pelas comissões representativas ou de inquérito, conforme previsto nesta Lei 

Orgânica; 
V - pela população do Município, em documento subscrito por, pelo menos, 5% (cinco 

por cento) dos eleitores devidamente inscritos. 
Art. 15  A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias. 
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Art. 16  As sessões somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo, um terço 

dos membros da Câmara Municipal. 
Parágrafo único.  Considerar-se-á presente a Sessão o Vereador que assinar o livro de 

presença até o início da Ordem do Dia, participar dos trabalhos do Plenário e das votações. 
Art. 17  As sessões da Câmara Municipal serão públicas. (Redação dada pela Emenda à 

Lei Orgânica nº 31, de 26/09/2016) 
Art. 18  Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 

especificado no art. 19, dispor sobre as seguintes matérias: 
I - assuntos de interesse local; 
II - suplementação da legislação federal e estadual; 
III - sistema tributário, isenção, anistia, arrecadação, distribuição de rendas; 
IV - o orçamento anual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias, e a abertura de 

créditos suplementares e especiais; 
V - a obtenção e concessão de empréstimo e operações de crédito, bem como a forma e 

os meios de pagamento; 
VI - a concessão de auxílios e subvenções; 
VII - a concessão de serviços públicos; 
VIII - a concessão de direito real de uso de bens municipais; 
IX - a alienação de bens imóveis; 
X - a concessão administrativa de bens municipais; 
Xl - a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo para os 

cofres municipais; 
XII - criação, organização e supressão de distritos, observadas a legislação estadual; 
XIII - criação, alteração e extinção de cargos públicos e fixação dos respectivos 

vencimentos; 
XIV - convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros 

municípios; 
XV - delimitação do perímetro urbano e estabelecimento de normas urbanísticas, 

especialmente as relativas ao uso, ocupação e parcelamento do solo; 
XVI - alteração da dominação de próprios, vias e logradouros públicos; 
XVII - estabelecer normas urbanísticas, especialmente as relativas a zoneamento e 

loteamento; 
XVIII - criar, estruturar e conferir atribuições a Secretários Municipais ou Diretores 

equivalentes e órgãos da administração pública. 
Art. 19  Compete privativamente à Câmara Municipal: 
I - eleger sua mesa e constituir as comissões; 
II - elaborar e alterar seu Regimento Interno; 
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva 

remuneração; 
IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-lo 

definitivamente do exercício do cargo; 
V - conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e aos seus membros para afastamento do 

cargo; 
VI - autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço devidamente justificada, a ausentar-

se do Município por mais de 10 (dez) dias; 
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VII - julgar as contas do Prefeito e da Mesa Diretora, mediante parecer prévio do Tribunal 

de Contas do Estado, no prazo de 90 (noventa) dias do recebimento deste parecer, 

observado os seguintes preceitos: 
a) o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 

membros da Câmara; 
b) rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério Público para 

os fins de direito; 
VIII - decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados na 

Constituição da República, nesta Lei Orgânica e na legislação federal aplicável; 
IX - deliberar, mediante Resolução, sobre assuntos de sua economia interna e nos demais 

casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo; 
X - conceder título de cidadão honorário às pessoas não nascidas no Município de 

Resende Costa, mas que residam no mesmo e que possuam idoneidade moral e reputação 

ilibada; diploma de honra ao mérito a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado 

relevantes serviços ao Município, mediante projeto de Resolução, aprovado pelo voto de, 

no mínimo dois terços de seus membros, bem como conceder, por ano, 5 (cinco) medalhas 

de honra ao mérito “José de Resende Costa”, nos termos da Lei Municipal 3.245,  de 5 

de maio de 2009; 
Xl - autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo de qualquer natureza de 

interesse do Município; 
XII - proceder à tomada de contas do prefeito, através de comissão especial, quando não 

apresentadas à Câmara, dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa; 
XIII - aprovar convênios, acordos ou qualquer outro instrumento celebrado pelo 

Município, qualquer que seja a sua natureza, com a União, Estado, pessoa jurídica de 

direito público interno, entidades assistenciais e associações de qualquer espécie; 
XIV - estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões; 
XV - solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos de interesse do Município; 
XVI - autorizar referendo ou plebiscito; 
XVII - convocar o Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Municipal, encarregados 

e servidores em geral para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o 

comparecimento junto à Câmara; 
XVIII - deliberar sobre antecipação, adiamento e suspensão de suas reuniões; 
XIX - solicitar a intervenção do Estado no Município, mediante deliberação de sua 

maioria absoluta; 
XX - julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos termos desta Lei Orgânica. 
XXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração 

indireta; 
XXII - fixar subsídio em parcela única do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais 

e dos Vereadores através de lei de sua iniciativa, observando-se o que dispõe a 

Constituição da República e a Constituição do Estado de Minas Gerais; 
XXIII - processar e julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e o Secretário Municipal, bem como 

ocupante de cargo de mesma hierarquia deste, nas infrações político-administrativas; 
XXIV - destituir do cargo o Prefeito, após condenação por crime comum ou de 

responsabilidade ou por infração político-administrativa, e o Vice-Prefeito, o Secretário 

Municipal e ocupante de cargo de mesma hierarquia deste, após condenação por crime 

comum ou por infração político-administrativa; 
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Art. 20  A Câmara Municipal fixará as remunerações estabelecidas no inciso XXII do 

artigo anterior, até o mês de setembro do último ano da legislatura, sob pena de suspensão 

da sua remuneração pelo restante do mandato, observados ainda os seguintes preceitos: 
I - no caso da não fixação, prevalecerá o último subsídio estabelecido segundo o artigo 

19, inciso XXII, desta lei, atualizado monetariamente em Lei Municipal, aprovada por 

maioria simples de seus membros; 
II - a Câmara Municipal poderá efetuar a recomposição anual dos subsídios dos 

vereadores, observado o disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal; 
III - é expressamente vedada qualquer outra espécie de remuneração aos agentes políticos, 

salvo o disposto no art. 27 desta Lei Orgânica; 
IV - a lei regulará os gastos dos agentes políticos em viagens do interesse da 

municipalidade. 
Art. 21  A Câmara Municipal manterá seu sistema próprio de controle interno 

desvinculado do controle interno do Executivo e, após o encerramento do exercício, 

elaborará a prestação de contas distinta da Prefeitura. 
§ 1º  No último dia de cada sessão legislativa o Presidente da Câmara verificará o saldo 

existente e disponível em conta bancária, após efetuadas todas as despesas do Legislativo 

e transferirá o saldo disponível para os cofres do Executivo, se houver, em cheque 

nominativo à Prefeitura Municipal ou, quando autorizado, através de transferências on-

line do sistema bancário oficial. 
§ 2º  O orçamento da Câmara Municipal deverá compor o orçamento do Município, na 

forma de unidade orçamentária do Governo Municipal. 
§ 3º  Os pagamentos da Câmara serão feitos através de cheques assinados pelo Presidente 

da Câmara e pelo responsável pelo controle interno do Legislativo ou, quando autorizado, 

pelo sistema on-line do Banco Oficial. 
§ 3º  Os pagamentos da Câmara serão feitos através de cheques assinados pelo Presidente 

da Câmara e pelo responsável pelo Técnico em Contabilidade, Contador ou Tesoureiro 

do Legislativo, ou, quando autorizado, pelo sistema on-line do Banco Oficial. (Redação 

dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 39, de 02 de maio de 2019) 
  

SEÇÃO II 
DOS VEREADORES 

Art. 22  No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, em sessão 

solene de instalação, independentemente do número, sob a presidência do Vereador mais 

votado dentre os presentes, os Vereadores prestarão o compromisso e tomarão posse. 
§ 1º  O Vereador que não tomar posse, na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda do mandato, salvo por motivo justo e aceito 

pela maioria dos demais Vereadores. 
§ 2º  No ato da posse, os Vereadores, detentores de cargos incompatíveis com a função, 

deverão regularizar-se e apresentar declaração de seus bens, com firma reconhecida, tudo 

sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato da posse. 
§ 3º  Ao término do mandato, deverá ser atualizada a declaração, sob pena de 

impedimento para o exercício de qualquer outro cargo eletivo no Município e sob pena 

de responsabilidade. 
§ 4º  O Presidente da Câmara, na primeira quinzena de seu mandato, remeterá ao 

Ministério Público cópias devidamente autenticadas das declarações referidas nos 

parágrafos 2º e 3º, deste artigo, sob pena de responsabilidade. 
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§ 5º  Após devidamente empossados os Vereadores passarão a gozar de inviolabilidade 

por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato, na circunscrição do 

Município. 
§ 6°  Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal não poderão ser 

presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem 

prévia comunicação à Mesa Diretora da Câmara Municipal. § 7°  Os vereadores não serão 

obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício 

do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 
Art. 23  É vedado ao vereador: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação 

pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público municipal; 
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja 

demissível ad nutum nas entidades indicadas na alínea anterior, salvo mediante aprovação 

em concurso público. 
II - desde a posse: 
a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de 

contrato com pessoa jurídica de direito público, ou exercer função remunerada; 
b) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal; 
c) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum, nas entidades indicadas na 

alínea “a”, do inciso anterior; 
d) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 

I, alínea “a”. 
Art. 24 A perda do mandato será decidida pela Câmara por voto nominal e aberto e 

maioria de seus membros, por provocação da Mesa Diretora ou de Partido Político, 

devidamente registrado, com representação na Câmara Municipal. 
I - que fixar residência fora do Município; 
II - que infringir proibição estabelecida no artigo anterior; 
III - que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 

administrativa; 
IV - que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o 

decoro na sua conduta pública; 
V - que perder ou tiver suspensos seus direitos políticos; 
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; 
VII - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das reuniões 

ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada; 
VIII - quando assim o decretar a Justiça Eleitoral. 
§ 1º  É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento 

Interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao Vereador ou a percepção de vantagem 

indevida. 
§ 2º  A perda do mandato será decidida pela Câmara por voto nominal e aberto e maioria 

de seus membros, por provocação da Mesa Diretora ou de Partido Político, devidamente 

registrado, com representação na Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 32, de 26/09/2016) 
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§ 3º  Nos casos dos incisos V a VIII, a perda do mandato será declarada pela Mesa da 

Câmara, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político 

devidamente registrado, com representação na Câmara Municipal. 
§ 4º  O Regimento Interno disporá sobre o processo de julgamento, assegurada ampla 

defesa e observados, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade e 

o despacho ou decisão motivados. 
§  5º  No caso do inciso VI, a perda será decidida, se culposo o crime, na forma do § 2º, 

e declarada, se doloso o crime, nos termos do § 3º. 
Art. 25  Não perderá o mandato o vereador: 
I - investido no cargo de Secretário Municipal ou Diretor equivalente; 
II - licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse 

particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 30 (trinta) dias por sessão 

legislativa; 
III - em desempenho de missão temporária de caráter cultural ou de interesse do 

Município. 
§ 1º  Na hipótese do inciso I, o Vereador considerar-se-á automaticamente licenciado e 

poderá optar pela remuneração do seu cargo eletivo. 
§ 2º   O suplente será convocado nos casos de vaga mencionada no inciso II, se a licença 

for superior a 30 (trinta) dias. 
§ 3º  Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem 

mais de 15 (quinze) meses para o término do mandato. 
Art. 26  É vedada a concessão de ajuda de custo ou outra gratificação extra, a qualquer 

titulo, inclusive pelas convocações extraordinárias, salvo disposição em contrário. 
Art. 27  Ao vereador licenciado para desempenhar missões temporárias de caráter cultural 

ou de interesse do Município, poderá ser atribuído auxílio especial, conforme dispuser o 

Regimento Interno, observado o disposto no art. 19, inciso XXII, desta Lei Orgânica. 
  

SEÇÃO III 
DAS COMISSÕES 

Art. 28  A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do 

Regimento Interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de 

sua criação. 
§1º  As comissões permanentes têm por finalidade o estudo de assuntos submetidos a seu 

exame, sobre eles se manifestando na forma do Regimento Interno, e o exercício, no 

domínio de sua competência, da fiscalização dos atos do Executivo e da administração 

indireta. 
§ 2º  As comissões temporárias, criadas pela Mesa ou mediante deliberação de um terço 

dos Vereadores, serão destinadas à apuração de fatos de interesse do Município, ao estudo 

de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades e atos 

públicos. 
Art. 29  Na constituição da Mesa e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, 

a representação proporcional dos partidos com representação na Câmara Municipal. 
Art. 30   Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
I - realizar audiência pública com entidade da sociedade civil; 
II - realizar audiência pública em regiões do Município, para subsidiar processo 

legislativo; 
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III - discutir e votar projeto da lei que dispense, na forma do Regimento Interno, 

deliberação do Plenário, salvo se houver recurso de um quinto dos membros da Casa; 
IV - convocar, além das autoridades a que se refere o art. 19, inciso XVII, outras 

autoridades ou pessoas em geral, para prestar informações sobre assuntos inerentes às 

suas atribuições, constituindo infração administrativa grave, em caso de funcionário ou 

servidor público municipal, a recusa ou o não atendimento no prazo estabelecido; 
V - receber reclamação, petição, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato 

ou omissão de autoridade ou entidade pública municipal; 
VI - apreciar programas de obras e planos municipais de desenvolvimento e sobre eles 

emitir parecer; 
VII - acompanhar a elaboração da proposta orçamentária e a posterior execução do 

orçamento. 
§ 1º  As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios 

das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno da Câmara, 

devendo apurar fato determinado e por tempo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 

encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilização civil, 

criminal ou administrativa do infrator. 
§ 2º  As Comissões Parlamentares de Inquérito terão 30 (trinta) dias para concluir os 

trabalhos a ela conferidos, podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período, mediante 

requerimento deferido pelo Presidente da Câmara. 
  

SEÇÃO IV 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

Art. 31  O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I - emenda à Lei Orgânica; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - decretos legislativos; 
VI - resoluções. 
§1º São também objeto de deliberação da Câmara, além de outras proposições previstas 

no Regimento Interno: 
I - a autorização; 
II - a indicação; 
III - o requerimento; 
IV - a representação; 
V - a moção. 
§2º As proposições aprovadas serão publicadas no site oficial da Câmara Municipal, bem 

como, de forma resumida, no jornal de circulação do Município. (Redação dada pela 

Emenda à Lei Orgânica nº 38, de 02 de maio de 2019) 
Art. 32  A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 
I – de um terço dos Membros da Câmara Municipal; 
II - do Prefeito; 
III - de, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município. 
§ 1º  A proposta será votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada se obtiver o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara. 
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§ 2º  A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado 

de defesa, nem quando o Município estiver sob intervenção. 
§ 3º  Na discussão de proposta popular de emenda é assegurada a sua ampla defesa, em 

comissão e em plenário, por um dos signatários. 
§ 4º  A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara, com o respectivo 

número de ordem. 
§ 5º  A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não 

pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. 
§ 6°  Será dada ampla divulgação aos projetos de Lei e de Emenda à Lei Orgânica, 

facultado a qualquer cidadão, no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua publicação, 

apresentar sugestão ao Presidente da Câmara, que a encaminhará à comissão respectiva, 

para apreciação. 
Art. 33  A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe à qualquer membro ou 

comissão da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, mediante proposta de, no mínimo, cinco 

por cento do eleitorado do Município, na forma e nos casos definidos nesta Lei Orgânica. 
§1º As leis complementares exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria 

absoluta dos membros da Câmara. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 

26/09/2016) 
§2º As leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções e as demais deliberações da 

Câmara serão aprovados pelo voto favorável da maioria simples, salvo disposição 

contrária desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 

26/09/2016) 
§ 3º  As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito, que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal, observado o seguinte: 
I - não serão objeto de delegação os atos de competência privativa da Câmara Municipal, 

a matéria reservada à lei complementar e à legislação sobre planos plurianuais, diretrizes 

orçamentárias e orçamento anual; 
II - a delegação ao Prefeito terá a forma de resolução da Câmara Municipal, que 

especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício; 
III - se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Câmara, esta o fará em votação 

única, vedada qualquer emenda. 
§ 4º  Considera-se lei complementar, entre outras matérias previstas nesta lei orgânica: 
I - o plano plurianual de desenvolvimento integrado; 
II – a aquisição de bens imóveis por doação com encargo; 
III - o código de obras; 
IV - o código de posturas; 
V - o estatuto dos servidores públicos; 
VI - a lei instituidora da guarda municipal; 
VII - a lei de criação de cargos, funções e empregos públicos; 
VIII - a lei de parcelamento, ocupação e uso do solo; 
IX - a lei de organização administrativa; 
X - o código tributário do Município; 
XI - a criação de cargos e o aumento de vencimentos dos servidores públicos; 
XII - a concessão de serviços públicos; 
XIII - a alienação de bens públicos; 
XIV - a autorização para obtenção de empréstimo; 
XV - o código sanitário; 
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XVI - qualquer outra codificação. 
Parágrafo único.  As leis complementares terão prioridade sobre as demais matérias e 

serão votadas no prazo estabelecido nesta Lei Orgânica. 
 Art. 34  São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta Lei Orgânica: 
I - da Mesa da Câmara, formalizada por meio de projeto de resolução: 
a) o regimento interno, que disporá sobre a organização da Secretaria da Câmara, seu 

funcionamento, sua polícia, criação, transformação ou extinção do cargo, emprego e 

função, regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, nos 

limites da lei. 
b) a autorização para o Prefeito ausentar-se do Município na forma prevista nesta Lei 

Orgânica; 
c) a mudança temporária da sede da Câmara Municipal. 
II - do Prefeito: 
a) a fixação e a modificação dos efetivos da guarda municipal; 
b) a criação de cargos e funções da administração direta, autárquica e fundacional e a 

fixação da respectiva remuneração, nos limites da lei; 
c) elaborar as normas sobre provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria; 
d) a criação, estruturação e extinção de Secretaria Municipal e de entidade da 

administração indireta; 
e) a organização da Guarda Municipal e dos demais Órgãos da administração pública; 
f) os planos plurianuais; 
g) as diretrizes orçamentárias; 
h) o orçamento anual; 
i) a matéria tributária que implique redução da receita pública. 
Art. 35  Salvo nas hipóteses previstas no artigo anterior, a iniciativa popular pode ser 

exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei subscrito por, no mínimo, cinco 

por cento do eleitorado do Município, em lista organizada pelos interessados, os quais se 

responsabilizarão pela idoneidade das assinaturas. 
Parágrafo único.  Na discussão do projeto de iniciativa popular, é assegurada a sua ampla 

defesa, em comissão e em plenário, por um dos seus signatários. 
Art. 36  Não será admitido aumento de despesa prevista: 
I - nos projetos de iniciativa do Prefeito, ressalvada a comprovação de receita e matéria 

orçamentária; 
II - nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara, além dos 

limites previstos no orçamento. 
Art. 37  O prefeito pode solicitar urgência para a apreciação de projeto de sua iniciativa, 

observando-se os seguintes preceitos: 
§ 1º  Se a Câmara não se manifestar em até 45 (quarenta e cinco) dias sobre o projeto, 

será ele incluído na ordem do dia, sobrestando as deliberações quanto aos demais 

assuntos, para que se ultime a votação. 
§ 2º  O prazo estabelecido no § 1º não corre em período de recesso da Câmara, nem se 

aplica a projeto que dependa de quorum especial para aprovação e a projetos relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual ou a crédito adicional. 
Art. 38  A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Câmara, será enviada ao 

Prefeito que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de seu recebimento: 
I - se aquiescer, sancioná-la-á; 
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II - se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, 

vetá-la-á, total ou parcialmente. 
§ 1º  O silêncio do Prefeito, decorrido o prazo a que se refere o caput deste artigo, importa 

em sanção. 
§ 2º  A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo 

legislativo. 
§ 3º  O Prefeito publicará o veto e, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, comunicará seus 

motivos ao Presidente da Câmara, acompanhado da proposição de lei vetada, total ou 

parcialmente. 
§ 4º  O veto parcial somente abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso 

ou alínea. 
§5º A Câmara, dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da comunicação do 

veto, sobre ele decidirá, em votação simbólica e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da 

maioria absoluta de seus membros. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 34, de 

26/09/2016) 
§ 6º  Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para 

promulgação. 
§ 7º Esgotado o prazo estabelecido no § 5º, sem deliberação, o veto será incluído na ordem 

do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até a votação final, 

ressalvadas as matérias de que trata o § 2º, do artigo anterior. 
§ 8º  Se nos casos dos parágrafos 1º e 6º, a lei não for, dentro de 48 (quarenta e oito) 

horas, promulgada pelo Prefeito, o Presidente da Câmara a promulgará, e, se este não o 

fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 
Art. 39  A matéria constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto 

de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de dois terços dos 

membros da Câmara ou de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado. 
Art. 40 A requerimento de Vereador, aprovado em Plenário, os projetos de lei, decorridos 

45 (quarenta e cinco) dias de seu recebimento, serão incluídos na ordem do dia, mesmo 

sem parecer. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 35, de 26/09/2016) 
Art. 41  A resolução é destinada a regular matéria político-administrativa da Câmara 

Municipal de efeitos internos de sua competência exclusiva e o decreto legislativo é 

destinado a regular a mesma matéria, desde que produza efeitos externos. 
Parágrafo único.  A resolução e o decreto legislativo, aprovados pelo Plenário em um só 

turno de votação, serão promulgados pelo Presidente da Câmara. 
  

SEÇÃO V 
DAS COMPETÊNCIAS ESPECIAIS 

Art. 42  As competências na esfera do legislativo se darão da seguinte forma: 
I - ao Presidente da Câmara, além de outras atribuições estipuladas no Regimento Interno 

e nesta Lei Orgânica, compete: 
a) representar a Câmara Municipal em juízo e fora dele; 
b) dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara; 
c) interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 
d) promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis que receberam 

sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenham sido 

promulgadas pelo Prefeito Municipal; 
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e) fazer publicar os atos da Mesa Diretora, bem como as resoluções, os decretos 

legislativos e as leis por ele promulgadas; 
f) declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores nos casos 

previstos em lei; 
g) apresentar ao Plenário e publicar no site oficial da Câmara, mensalmente, o balanço 

relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior; 
h) exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal, nos casos previstos em lei; 
i) designar comissões especiais e de inquérito, na forma regimental; 
j) mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de 

direitos e esclarecimentos de situações; 
k) realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da 

comunidade; 
l) celebrar contratos de prestação de serviços quando julgar necessário, bem como efetuar 

as contratações necessárias à Câmara; 
m) administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos pertinentes a essa 

área de gestão; 
n) manifestar o seu voto nas hipóteses previstas no Regimento Interno. 
II - ao Vice-Presidente da Câmara, dentre outras atribuições previstas no Regimento 

Interno, compete: 
a) substituir o Presidente da Câmara em suas faltas, impedimentos ou licenças; 
b) promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos legislativos 

sempre que o Presidente, ainda que se ache em exercício deixar de fazê-lo no prazo 

estabelecido; 
c) promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis quando o Prefeito Municipal e o 

Presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado de fazê-lo, sob pena de perda do 

mandato de membro da Mesa. 
III - ao Secretário da Câmara, além das atribuições previstas no Regimento Interno, 

compete: 
a) redigir as atas das sessões secretas e das reuniões da Mesa; 
b) acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e proceder à sua 

leitura; 
c) fazer a chamada dos Vereadores; 
d) registrar, em livro próprio, os precedentes firmados na aplicação do Regimento Interno; 
e) fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos; 
f) substituir os demais membros da Mesa, na ordem e quando necessário; 
g) proceder à leitura de requerimento, ofícios, correspondências em geral e projetos de lei 

perante a Câmara, distribuindo-os, por cópia, aos demais membros da Câmara. 
  

SEÇÃO VI 
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E 

PATRIMONIAL 
Art. 43 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Município será 

exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 

interno de cada Poder, observado o disposto no art. 74 da Constituição do Estado. 
Parágrafo único. O controle externo, a cargo da Câmara, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas do Estado. 
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Art. 44  As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, prestadas anualmente, referentes 

à gestão financeira do ano anterior, serão julgadas pela Câmara dentro de 90 (noventa) 

dias, após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se 

julgadas segundo as conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse 

prazo. 
§ 1º  Somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal deixará de 

prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. 
§ 2º  Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que arrecade, utilize, 

guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o 

Município responda, ou que em nome deste assuma obrigação de natureza pecuniária. 
§ 3º  É lícito a aplicação das disponibilidades financeiras no mercado de capitais por parte 

dos Poderes Municipais, sendo que a prestação de contas se fará através de extratos de 

rendimentos e movimentação ou por declarações de rendimentos emitidas pelo 

responsável pela instituição bancária. 
Art. 45  As contas do Município ficarão, durante 60 (sessenta) dias, anualmente, à 

disposição de qualquer cidadão, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a 

legitimidade, nos termos da lei. 
Art. 46  Os Poderes Legislativo e Executivo manterão sistema de controle interno, com a 

finalidade de: 
I - criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo e 

regularidade à realização da receita e despesa; 
II - acompanhar e avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos 

plurianuais e as execuções dos programas de trabalho e dos orçamentos; 
III - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta; 
IV - verificar a execução de obras públicas e de contratos; 
V - apoiar o controle interno no exercício de sua missão institucional. 
Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena 

de responsabilidade solidária. 
Art. 47  Qualquer cidadão, partido político, associação e sindicato é parte legítima para, 

na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas 

do Estado. 
Parágrafo único. A denúncia poderá ser feita, em qualquer caso, à Câmara Municipal, ou, 

sobre o assunto da respectiva competência, ao Ministério Público ou ao Tribunal de 

Contas. 
  

CAPÍTULO II 
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

SEÇÃO I 
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

Art. 48  O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos 

Secretários Municipais. 
Art. 49  A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito, para mandato de quatro anos, se 

realizará até 90 (noventa) dias antes do término do mandato de seus antecessores, 

mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País. 
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Art. 50  A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito será no dia primeiro de Janeiro do ano 

subsequente ao da eleição. 
§ 1 º  O Prefeito e o Vice-Prefeito prestarão o compromisso e tomarão posse perante a 

Câmara Municipal, na sessão subsequente à da instalação desta. 
§ 2 º  O Prefeito e o Vice-Prefeito, no ato da posse, prestarão o seguinte 

compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do Município, as 

Constituições da República e do Estado, observar as lei, promover o bem geral do povo 

resende-costense e exercer o meu cargo sob a inspiração do interesse público, da 

lealdade e da honra, sob a proteção de Deus”. 
§ 3º  A eleição do Prefeito importará, para mandato correspondente, a do Vice-Prefeito 

com ele registrado. 
Art. 51  O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais e Diretores 

equivalentes, deverão declarar seus bens, com firma reconhecida, no início e no término 

de suas funções. 
Art. 52  Perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função na administração 

pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado, 

no que couber, o disposto no art. 109, desta Lei Orgânica. 
Art. 53  Decorridos 10 (dez) dias da data fixada para a posse, se o Prefeito ou o Vice-

Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado 

vago pela Câmara Municipal. 
§ 1º  Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-

Prefeito. 
§ 2º  Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou na vacância do cargo, 

assumirá a administração municipal o Presidente da Câmara. 
§ 3º  Se a vacância ocorrer antes dos últimos 15 (quinze) meses de mandato será realizada 

eleição após 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura da última vaga. 
§ 4º  Se a vacância ocorrer nos últimos 15 (quinze) meses de mandato assumirá o 

Presidente da Câmara e, no caso do impedimento deste ou de sua renúncia da função de 

dirigente do Poder Legislativo, aquele que a Câmara Municipal eleger dentre os seus 

membros; 
§ 5º  Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. 
Art. 54  O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, 

auxiliará o Prefeito, sempre que por ele for convocado para missões especiais ou para 

exercer tarefas diárias junto à administração pública do Município. 
Art. 55  O Vice-Prefeito não poderá recusar-se a cumprir suas atribuições previstas em 

lei, sob pena de perda do mandato. 
Parágrafo único. As tarefas referidas no artigo anterior, serão sempre de direção e 

assemelhadas às do Prefeito Municipal. 
Art. 56  O Prefeito e o Vice-Prefeito residirão no Município. 
Parágrafo único.  O Prefeito não poderá ausentar-se do Município, sem prévia autorização 

da Câmara Municipal, sob pena de perda do mandato, salvo por período inferior a 15 

(quinze) dias. 
Art. 57  São crimes de responsabilidade, definidos em lei federal, os atos do Prefeito que 

atentem contra as Constituições da República e do Estado, especialmente, contra: 
I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da 

União e dos Estados; 
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III - o pleno exercício dos direitos políticos, individuais, coletivos e sociais; 
IV - a segurança interna do Estado e do País; 
V - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - a aplicação correta das verbas, de acordo com seu destino; 
VIII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 
Art. 58 São infrações político-administrativas do Prefeito, sujeitas ao julgamento da 

Câmara Municipal, além de outras previstas nesta Lei Orgânica: 
I - impedir o funcionamento regular da Câmara Municipal; 
II - impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devem 

constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços 

municipais, por vereadores ou comissão de investigação da Câmara, por auditoria 

regularmente instituída ou por qualquer cidadão, na forma da lei; 
III - desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações do 

Legislativo Municipal, quando feitos na forma do art. 19, incisos XV e XVII desta Lei 

Orgânica, no prazo de 5 (cinco) dias; 
IV - retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e os atos sujeitos a essa 

formalidade; 
V - deixar de apresentar à Câmara Municipal, no devido tempo, e em forma regular, a 

proposta orçamentária; 
VI - descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; 
VII - praticar ato administrativo contra expressa disposição de lei ou omitir-se na prática 

daquele por ela exigido; 
VIII - omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do 

Município, sujeitos à administração da Prefeitura Municipal; 
IX - ausentar-se do Município por tempo superior ao permitido nesta Lei Orgânica, ou 

afastar-se do exercício do cargo, sem autorização da Câmara; 
X - fixar residência fora do Município; 
XI - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo; 
§ 1º  A denúncia, escrita e assinada, poderá ser feita por qualquer cidadão, com a 

exposição dos fatos e a indicação das provas; 
§ 2º  De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira reunião subsequente, 

determinará sua leitura e constituirá a comissão processante, formada por 3 (três) 

Vereadores, sorteados entre os desimpedidos e pertencentes a partidos diferentes e 

excluído o Presidente, os quais, por consenso, designarão o presidente e o relator. 
§ 3º  A comissão, no prazo de 10 (dez) dias, emitirá parecer que será submetido ao 

Plenário, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia podendo proceder 

às diligências que julgar necessárias. 
§ 4º  Aprovado o parecer favorável ao prosseguimento do processo, por dois terços dos 

membros da Câmara, o Presidente determinará, desde logo, a abertura da instrução, 

citando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia, dos documentos que a 

instruem e do parecer da comissão, informando-lhe o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação de defesa e indicação dos meios de prova que deseja produzir para 

demonstrar a verdade do alegado. 
§ 5º  Findo o prazo estipulado no parágrafo anterior, com ou sem contestação, a comissão 

processante determinará as diligências requeridas, ou as que julgar convenientes, e 

realizará as audiências necessárias para a tomada do depoimento das testemunhas de 
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ambas as partes, podendo ouvir o denunciante, inclusive sendo ele vereador, e o 

denunciado, que poderá assistir pessoalmente, ou por seu procurador, a todas as reuniões 

e diligências da comissão processante, interrogando e contraditando as testemunhas e 

requerendo a reinquirição ou acareação das mesmas. 
§ 6º  Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de 

integrar a comissão, processante, e, se for o Presidente da Câmara, passará a presidência 

ao substituto legal para os atos do processo. 
§ 7º  Após as diligências, a comissão proferirá, no prazo de 10 (dez) dias, parecer final 

sobre a procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao Presidente da Câmara 

a convocação de reunião para julgamento, que se realizará após a distribuição do parecer. 
§ 8º  Na reunião de julgamento, o processo será lido integralmente e, a seguir, os 

Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 

15 (quinze) minutos cada um, sendo que, ao final, o denunciado ou o seu procurador terá 

o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral. 
§ 9º  Terminada a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as 

infrações articuladas na denúncia. 
§ 10  Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo e inabilitado, por 8 (oito) anos, 

para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, o 

denunciado que for declarado, pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, incurso 

em qualquer das infrações especificadas na denúncia. 
§ 11 Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará, imediatamente, o 

resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver 

condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de 

Prefeito, ou, se o resultado de votação for absolutório, determinará o arquivamento do 

processo, comunicando, em qualquer dos casos, o resultado à Justiça Eleitoral. 
§ 12  O processo deverá estar concluído dentro de 90 (noventa) dias, contados da citação 

do acusado e, transcorrido o prazo sem julgamento, será arquivado sem prejuízo de nova 

denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. 
Art. 59  O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de 

mandato: 
I - firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, 

sociedade de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público 

municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 
II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja 

demissível ad nutum, na Administração Pública direta ou indireta; 
III - ser titular de mais de um mandato eletivo; 
IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas no 

inciso I deste artigo; 
V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de 

contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada; 
VI - fixar residência fora do Município. 
Art. 60  O Prefeito regularmente licenciado pela Câmara, terá direito a perceber a 

remuneração, quando: 
I – impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada; 
II – em gozo de férias; 
III – a serviço ou em missão de representação do Município. 
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Art. 61 O Prefeito gozará férias anuais de 30 (trinta) dias, ficando a seu critério a época 

para usufruir o descanso. 
  

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO 

Art. 62  Ao Prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às 

deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município, bem 

como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, 

sem exceder as verbas orçamentárias. 
Art. 63  Compete privativamente ao Prefeito: 
I - nomear e exonerar os Secretários Municipais ou Diretor equivalente, e o Procurador 

Municipal; 
II - exercer, com o auxílio dos Secretários, Diretores equivalentes e do Procurador, a 

direção da Administração Municipal; 
III - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional 

dos servidores do Poder Executivo, observado o disposto nesta Lei Orgânica; 
IV - prover os cargos de direção ou administração superior de autarquia e fundação 

pública; 
V - a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica; 
VI - fundamentar os projetos de lei que remeter à Câmara; 
VII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal e 

expedir os regulamentos para sua fiel execução; 
VIII - vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara, expondo os 

motivos; 
IX - remeter mensagem e planos de governo à Câmara, quando da reunião inaugural da 

sessão legislativa ordinária, expondo a situação do Município, especialmente o estado das 

obras e dos serviços municipais; 
X - enviar à Câmara a proposta de plano plurianual, o projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a proposta de orçamento, no prazo estabelecido em lei; 
XI - prestar anualmente, dentro de 60 (sessenta) dias da abertura da sessão legislativa 

ordinária, as contas referentes ao exercício anterior; 
XII - extinguir cargo desnecessário, desde que vago ou ocupado por servidor público não 

estável, na forma da lei; 
XIII - dispor, na forma da lei, sobre a organização e atividades do Poder Executivo; 
XIV - celebrar convênios e ajustes de interesse municipal, mediante prévia autorização 

da Câmara Municipal; 
XV - contrair empréstimo de qualquer natureza e fazer operação de crédito, mediante 

prévia autorização da Câmara Municipal, observados os parâmetros de endividamento 

regulados em lei, dentro dos princípios da Constituição da República; 
XVI - convocar extraordinariamente a Câmara Municipal em caso de urgência e de 

interesse público relevante; 
XVII - representar o Município em juízo ou fora dele; 
XVIII - decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que a justifiquem; 
XIX - solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, 

bem como fazer uso da guarda municipal, na forma da lei; 
XX - desenvolver o sistema viário do Município; 
XXI - providenciar sobre o incremento do ensino; 



 

2020 - Câmara Municipal de Resende Costa 

Lei Orgânica - Versão: 2020.02.26 

XXII - publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório da 

execução orçamentária; 
XXIII - comparecer perante à Câmara Municipal, quando convocado na forma 

estabelecida nesta Lei Orgânica; 
XXIV - entregar à Câmara Municipal, até o dia 20 (vinte) de cada mês, a importância 

correspondente a um duodécimo da dotação orçamentária destinada ao Poder Legislativo, 

salvo se por motivo justo, fundamentado ao Presidente da Câmara em tempo hábil; 
XXV - enviar à Câmara Municipal, até o décimo quinto dia útil de cada mês, os balancetes 

contábeis e orçamentários, de forma discriminada, indicando as despesas e as receitas do 

mês anterior; 
XXVI - decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

ou por interesse social; 
XXVII - aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas 

irregularmente; 
XXVIII - prestar à Câmara, dentro de 5 (cinco) dias, as informações pela mesma 

solicitadas, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, em face da 

complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes, dos dados 

pleiteados; 
XXIX - solicitar o auxílio das autoridades do Estado para garantia do cumprimento de 

seus atos; 
XXX - solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câmara para ausentar-se do Município 

por tempo superior a 10 (dez) dias. 
XXXI- adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal; 

SEÇÃO III 
DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO 

Art. 64  O Prefeito Municipal será auxiliado por Secretários, Diretores equivalentes e 

Procurador. 
Art. 65  Os auxiliares diretos do Prefeito são solidariamente responsáveis, junto com este, 

pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. 
Art. 66  Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal deverão fazer declaração de bens no 

ato de sua posse em cargo ou função pública Municipal e quando de sua exoneração. 
Parágrafo único.  No último dia do mandato o Prefeito Municipal, sob pena de crime de 

responsabilidade, remeterá cópias das declarações de bens dos seus auxiliares diretos, 

juntamente com as suas, conforme estabelece o art. 51, desta Lei Orgânica, ao 

Representante do Ministério Público da Comarca para apreciar e requerer o que entender 

de direito. 
Art. 67  São auxiliares diretos do Prefeito Municipal 
I - os Secretários Municipais e/ou Diretores equivalentes; 
II - o Procurador do Município. 
Art. 68   O Procurador nomeado pelo chefe do Executivo ficará na obrigação de prestar 

serviço à municipalidade em horário de quatro horas diárias, sendo tal horário 

determinado pelo chefe do Executivo, devendo ser cumprindo rigorosamente pelo 

nomeado, sob pena de dispensa. 
§ 1º  O Procurador nomeado, caso ocupe outro cargo público, deverá de imediato desligar-

se do mesmo, não podendo em hipótese alguma acumular funções públicas, bem como 

deverá provar residência no Município, há pelo menos dois anos. 
§ 2º  Seu vencimento será fixado obedecendo-se os critérios estabelecidos em lei. 
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Art. 69  A lei municipal estabelecerá as atribuições dos Secretários Municipais, Diretores 

equivalentes e Procurador, definindo-lhes a competência e a responsabilidade. 
§ 1º  Além das atribuições fixadas em lei, competem aos Secretários, Diretores 

equivalentes e Procurador: 
I - subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos; 
II - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos; III - 

apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas repartições; 
IV - comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocados pela mesma, para 

prestação de esclarecimentos oficiais. 
§ 2º  Os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos ou autárquicos 

serão referendados pelo Secretário ou Diretor da Administração. 
§ 3º  A desobediência ao previsto no inciso IV deste artigo, sem justificativas, importa 

em crime de responsabilidade. 
Art. 70  São condições essenciais para a investidura no cargo de Secretário Municipal ou 

Diretor equivalente: 
I - ser brasileiro; 
II - estar em pleno exercício de seus direitos políticos; 
III - ser maior de 21 (vinte e um) anos; 
  

SEÇÃO IV 
DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO 

Art. 71  Os Conselhos Municipais são órgãos superiores de consulta do Prefeito, sendo 

os mesmos constituídos e extintos nos termos de seus estatutos, e instituídos por portaria 

editada pelo Chefe do Executivo. 
Art. 72  Compete a cada Conselho pronunciar-se sobre questões de relevante interesse 

para o Município, relacionadas à sua área de atuação. 
Art. 73  Os Conselhos serão convocados por seu presidente e/ou pelo Prefeito Municipal, 

sempre que entenderem necessário. 
§ 1º  O Prefeito poderá convocar funcionários, secretários ou diretores equivalentes, para 

participarem da reunião do conselho, quando constar da pauta questões relacionadas a sua 

função. 
§ 2º  Os membros dos conselhos não receberão nenhuma remuneração pelos seus 

serviços, sendo vedado, ainda, ao Prefeito Municipal, efetuar qualquer espécie de 

pagamento ou ajuda financeira. 
  

SEÇÃO V 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 74  A Administração Pública direta, indireta ou fundacional do Município obedecerá, 

no que couber, ao disposto no Título III, Capítulo VII da Constituição Federal. 
Art. 75  A Administração Municipal compreende: 
I - administração direta: Secretaria ou Órgãos equiparados; 
II - administração indireta e funcional: entidades dotadas de personalidade jurídica 

própria. 
Parágrafo único.  As entidades compreendidas na administração indireta serão criadas por 

lei específica e vinculadas às Secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de 

competência estiver enquadrada sua principal atividade. 
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Art. 76  A Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer dos 

Poderes do Município, voltada para a consecução do bem-estar do seu povo e para a 

construção de uma sociedade livre, democrática, justa e solidária, obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também, 

aos seguintes preceitos: 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 

os requisitos estabelecidos em lei, assim como os aos estrangeiros, na forma da Lei; 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão, declarados em lei como sendo de livre nomeação e exoneração; 
III - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
IV - a remuneração dos servidores públicos municipais somente poderá ser fixada ou 

alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a 

revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
V - é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratórias para o 

efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 
VI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados 

nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; VII - é vedada a 

acumulação remunerada de cargos públicos municipais, exceto quando houver 

compatibilidade de horário e observado o contido no art. 37, XVI, da Constituição 

Federal; 
VIII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange Autarquias, 

Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e 

Sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público; 
IX - somente por Lei específica poderão ser criadas autarquias e autorizada a instituição 

de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de fundações, cabendo a Lei 

Complementar Federal, neste último caso, definir as suas áreas de atuação. 
§ 1º  Todo órgão, repartição ou entidade municipal prestará aos interessados, dentro de 

48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento do pedido, sob pena de 

responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, 

ressalvadas aquela as em que a lei municipal definir como de sigilo necessário à segurança 

da sociedade municipal. 
§ 2º  O atendimento à petição formulada em defesa de direito ou contra ilegalidade ou 

abuso de poder, bem como a obtenção de certidões junto às repartições públicas para 

defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independerá do 

pagamento de taxas. 
§ 3º  O prazo referido no §1º deste artigo só correrá nos dias úteis e o funcionário da 

repartição a que se referir prestará diretamente as informações solicitadas, 

independentemente de consulta ou visto do Prefeito Municipal, pelo que ficará 

responsável. 
Art. 77  A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do 

Município ou, na sua falta, pelos jornais, existentes no Município, após prévia tomada de 

preços, preferindo-se o menos oneroso. 
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§ 1º  A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. 
§ 2º  As leis e atos de efeitos externos só produzirão seus efeitos após a sua publicação, 

na forma prevista neste artigo, sob pena de nulidade. 
§ 3º  Não havendo imprensa oficial no Município ou jornais periódicos na cidade, as leis 

e os atos de efeitos externos serão publicados em murais, fixados nos lugares de grande 

acesso da população. 
§4º Os decretos expedidos pelo Executivo Municipal serão publicados no site oficial da 

Prefeitura Municipal, bem como em mural de fácil acesso da população. (Redação dada 

pela Emenda à Lei Orgânica nº 38, de 02 de maio de 2019) 
Art. 78  A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos Órgãos ou 

Entidades Municipais, obedecerá ao previsto no art. 11, inciso I, desta Lei Orgânica. 
Art. 79  O Município poderá manter Guarda Municipal destinada à proteção das 

instalações, bens e serviços municipais, conforme dispuser a lei complementar. 
Parágrafo único.   A lei poderá atribuir à Guarda Municipal função de apoio aos serviços 

municipais afetos ao exercício de poder de polícia. 
Art. 80  O plano de cargos e carreiras do serviço público municipal será elaborado e 

atualizado de forma a assegurar aos servidores municipais remuneração compatível com 

o mercado de trabalho para a função respectiva, oportunidade de progressão funcional e 

acesso a cargos superiores. 
§ 1º  O Município proporcionará aos servidores oportunidade de crescimento profissional 

através de programas de formação, aperfeiçoamento e reciclagem. 
§ 2º  Os programas mencionados no parágrafo anterior terão caráter permanente, para 

tanto, o Município poderá manter convênios, mediante lei específica, com instituições 

especializadas. 
Art. 81  A Lei da Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal deverá 

estabelecer percentual sobre os cargos de provimento em comissão a ser reservados aos 

servidores efetivos. 
Parágrafo único.  As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 
Art. 82  Um percentual não inferior a cinco por cento dos cargos e empregos do Município 

será destinado a pessoas portadoras de deficiências, devendo os critérios para seu 

preenchimento serem definidos em lei municipal. 
Art. 83   É vedada a conversão de férias ou licenças, em dinheiro, ressalvados os casos 

previstos na legislação federal. 
Art. 84  É vedado ao Município ceder seus servidores a particulares, mesmo havendo 

pagamento, salvo em obras de interesse municipal, na forma da lei. Art. 85  O Município 

assegurará a seus servidores e dependentes, na forma da lei municipal, serviços de 

atendimento médico, odontológico e de assistência social. 
§ 1º  Os serviços referidos neste artigo são extensivos aos aposentados, pensionistas e 

seus dependentes. 
§ 2º  O Município poderá instituir contribuição, a ser cobrada de seus servidores, para 

custeio do sistema de previdência e assistência social. 
Art. 86  A formalização dos atos administrativos da competência do prefeito far-se-á por: 
I – Decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos: 
a) regulamentação de Lei; 
b) criação ou extinção de gratificações, quando autorizadas por lei; 
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c) abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados em lei; 
d) declaração de utilidade pública ou interesse social para efeito de desapropriação ou 

servidão administrativa; 
e) definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura, 

não privativas de lei; 
f) aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração direta; 
g) aprovação dos estatutos dos órgãos da administração indireta; 
h) fixação e alteração dos preços dos serviços, prestados pelo Município e aprovação dos 

preços dos serviços concedidos e autorizados; 
i) aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração direta; 
j) criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados, não 

privativos da lei; 
k) estabelecimento de normas de efeitos externos, não privativas de lei. 
II - mediante portaria, quando se tratar de: 
a) provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos 

aos servidores municipais; 
b) lotação e re-lotação dos quadros de pessoal; 
c) criação de comissões e designação de seus membros; 
d) instituição e dissolução de grupos de trabalhos; 
e) abertura de sindicância e processo administrativo, bem como a aplicação de 

penalidades, na forma estabelecida em lei; 
f) outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto. 
III - mediante contrato, quando se tratar de: 
a) admissão de servidores para serviços de natureza temporária e, que requer 

conhecimento e habilitação técnica, na forma da lei; 
b) execução de obras e serviços municipais, mediante prévia licitação, na forma 

estabelecida em lei. 
Parágrafo único.  Poderão ser delegados os atos constantes do item II deste artigo. 
Art. 87 É de responsabilidade do Município, mediante licitação e de conformidade com 

os interesses e as necessidades da população, prestar serviços públicos, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, bem como realizar obras públicas, podendo 

contratá-las com particulares através de processo licitatório. 
Parágrafo único.  A concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada 

com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato, precedido de licitação. 
Art. 88  O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou 

concedidos, desde que executados em desconformidade com o contrato, forem 

insuficientes para o atendimento dos usuários, e, em caso de relevante interesse público. 
Art. 89  Lei específica, respeitada a legislação competente, disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos ou de 

utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, as condições de 

caducidade e rescisão da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
Parágrafo único.  As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública serão fixados 

pelo Poder Executivo. 
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Art. 90  Os preços devidos pela utilização dos bens e serviços municipais deverão ser 

fixados de modo a cobrir as despesas dos respectivos serviços, sendo reajustados, quando 

ser tornarem deficitários. 
Parágrafo único.  A lei estabelecerá outros critérios para a fixação de preços públicos. 
Art. 91  É vedado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Servidores municipais 

ocupantes do cargo em comissão, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por 

matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, 

celebrar contratos com o Município, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses depois de 

findas as respectivas funções. 
Art. 92  A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, na forma da lei 

federal, não poderá contratar com o Poder Público municipal nem dele receber benefício 

ou incentivos fiscais ou creditícios. 
Art. 93  Os poderes públicos municipais são obrigados a fornecer a qualquer interessado, 

devidamente quites com os cofres públicos municipais, no prazo de 10 (dez) dias, 

certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito 

determinado, sob pena de crime de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar 

ou retardar a sua expedição. 
§ 1º  No mesmo prazo deverão atender às requisições judiciais se outro prazo não for 

fixado pelo representante legal do Poder Judiciário. 
§ 2º  As certidões relativas ao Poder Executivo serão assinadas e fornecidas diretamente 

pelo Secretário ou chefe de repartição a que se referir, exceto as que versem sobre o 

assunto de conhecimento exclusivo do Prefeito Municipal e as declaratórias de efetivo 

exercício do Prefeito, que serão fornecidas pelo Presidente da Câmara. 
Art. 94  Compete ao Prefeito, com auxílio dos seus assessores diretos previstos no art. 67, 

desta Lei Orgânica, administrar os bens municipais, respeitada a competência da Câmara 

Municipal quanto àquelas utilizadas em seus serviços. 
Art. 95  Todos os bens pertencentes ao Município deverão ser cadastrados, com 

identificação respectiva, numerando-se os móveis, segundo o que for estabelecido em 

regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da repartição, diretoria ou 

secretaria a que forem distribuídos e utilizados, sob o controle geral de cada Poder. 
Parágrafo único.  Os bens patrimoniais do Município deverão ser classificados: I - pela 

sua natureza; 
II - em relação a cada serviço; 
Art. 96  Deverá ser feita, anualmente, a conferência da escrituração patrimonial dos bens 

públicos e, na prestação de contas será incluído o, inventário de todos os bens municipais. 
Art. 97  A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público 

devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes 

normas: 
I - Sendo imóvel, dependerá de avaliação prévia, licitação e autorização legislativa. 
II - Sendo móvel, a alienação deve ser feita mediante procedimento licitatório, se for o 

caso, com avaliação prévia e autorização legislativa. 
Art. 98  A lei estabelecerá normas relacionadas à venda de bens imóveis pertencentes ao 

Município às pessoas carentes, para a construção de moradias, fixando o preço, forma de 

pagamento e o prazo. 
Art. 99  É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, 

praças, jardins ou largos públicos, salvo o uso de pequenos espaços destinados ao pequeno 

comércio ou à venda de jornais e revistas. 
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Art. 100  O uso de bens municipais por terceiros, só poderá ser feito mediante permissão, 

a título precário, e por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir. 
Art. 101  Nenhum empreendimento de obras e serviços do Município poderá ter início 

sem prévia elaboração do projeto respectivo, no qual, obrigatoriamente, conste. 
I - a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse 

comum; 
II - as particularidades para sua execução; 
III - os recursos para atendimento das respectivas despesas; 
IV - os prazos para o seu início e conclusão acompanhados da respectiva justificativa. 
§ 1º  Não se inclui neste artigo os serviços de conservação e os reparos necessários em 

bens públicos. 
§ 2º  Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo nos casos de extrema urgência, 

devidamente comprovado, será executada sem prévio orçamento de seu custo. 
§ 3º  As obras públicas poderão ser executadas pela Prefeitura, por suas autarquias e 

demais entidades da administração indireta e, por terceiros, mediante processo licitatório 

previsto nos termos da Lei 8666/93. 
Art. 102  São inalienáveis os bens públicos não edificados, salvo os casos de implantação 

de programa de habitação popular, mediante autorização legislativa aprovada por, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara de Vereadores. 
§ 1º  São também inalienáveis os bens imóveis públicos, edificados ou não, utilizados 

pela população em atividades de lazer, esporte e cultura, os quais somente poderão ser 

destinados a outros fins, se o interesse público o justificar e mediante autorização 

legislativa. 
§ 2º  A alienação de bem imóvel público edificado ou não, ressalvado o disposto no 

parágrafo anterior, depende de avaliação prévia, licitação e autorização legislativa. 
Art. 103  O disposto nesta seção se aplica às autarquias e às fundações públicas, caso 

venham a ser criadas. 
  

SEÇÃO VI 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

  
Art. 104  A atividade administrativa permanente é exercida: 
I - em qualquer dos Poderes do Município, nas autarquias e nas fundações públicas, por 

servidor público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou de 

função pública; 
II  nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito 

privado, sob o controle direto ou indireto do Município, por empregado público, ocupante 

de emprego público ou função de confiança. 
Art. 105 Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da 

lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 36, de 26/09/2016) 
§ 1º A investidura em cargo público obedecerá, no que couber, ao disposto no artigo 76 

desta lei, tornando-se estáveis os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, 

em virtude de concurso, após 3 (três) anos de efetivo exercício. 
§ 2º  O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
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II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 
§ 3º  A lei fixará o limite máximo entre o maior e a menor remuneração dos servidores 

públicos, observado, como limite máximo a remuneração do Prefeito Municipal. 
§ 4º  Poderá haver, no âmbito dos respectivos poderes, contratação por tempo 

determinado, para atender a necessidade temporária e de natureza técnica ou que possa 

ser desenvolvida somente por profissional habilitado. 
Art. 106  Os cargos em comissão e as funções de confiança, com exceção daquelas de 

assessoria, serão exercidas, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de 

carreira técnica ou profissional. 
Art. 107  É assegurado aos servidores públicos e às suas entidades representativas o 

direito de reunião nos locais de trabalho, após prévia comunicação à chefia imediata, e 

desde que o atendimento externo ao público, se houver, não sofra interrupção. 
Art. 108  É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver 

compatibilidade e horário: 
I - a de dois cargos de professor; 
II - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
III - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 37, de 26/09/2016) 
Parágrafo único.  A proibição de acumular se estende a empregos e funções, podendo, em 

caso de profissional liberal, este exercer suas atividades paralelas. 
Art. 109  Ao servidor público em exercício de mandato eletivo se aplicam as seguintes 

disposições: 
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, 

emprego ou função; 
II - investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-

lhe facultado optar pela sua remuneração; 
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá 

as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo 

eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior; 
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu 

tempo será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção; 
V - a não observância deste artigo implica em infração político administrativa do 

responsável, na forma desta Lei Orgânica. 
Art. 110  O Município instituirá planos de carreira para servidores da administração 

pública direta, das autarquias e das fundações públicas.   
§ 1º  A política de pessoal obedecerá as seguintes diretrizes: 
I - valorização e dignificação da função pública e do servidor público; 
II - profissionalização e aperfeiçoamento de servidor público; 
III - remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com 

a escolaridade exigida para o seu desempenho; 
IV - todos os direitos assegurados pela Constituição da República no art. 7 º, inciso IV, 

VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX; 
V - aposentadoria, na forma do art. 40 e 202 da Constituição da República; 
VI - estabilidade, na forma do art. 41 da Constituição da República. 
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§ 2º  Para o provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respectiva habilitação 

profissional. 
Art. 111  A lei assegurará aos servidores públicos municipais isonomia de vencimentos 

para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder, ou entre servidores 

dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as 

relativas à natureza ou local de trabalho. 
Art. 112  O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

complementar federal. 
Art. 113 O Município poderá manter plano único de previdência e assistência social para 

seus servidores e para sua família. 
§ 1º  O plano de previdência e assistência social eventualmente criado visará a cobertura 

aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários mencionados no caput desse artigo, nos 

termos da lei, a: 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, falecimento 

e reclusão; 
II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade; 
III - assistência à saúde; 
IV - ajuda à manutenção dos dependentes dos beneficiários. 
§ 2º   O plano será custeado com o produto da arrecadação de contribuintes sociais 

obrigatórios do servidor público e agente público, do poder, órgão ou entidade a que se 

encontre vinculado e de outras fontes de receita definidas em lei. 
§ 3º  A contribuição mensal do servidor público e do agente público, fixada em lei, não 

será superior a oito por cento (8%) da sua remuneração. 
Art. 114 Serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente 

concedidos ao servidor público em atividade, mesmo quando decorrentes de 

transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se tiver dado a 

aposentadoria, na forma da Lei. 
Art. 115  A pensão por morte abrangerá o cônjuge, o companheiro e os demais 

dependentes, na forma da lei. 
Art. 116  Nenhum benefício ou serviço da previdência social poderá ser criado, majorado 

ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
Art. 117  Incumbe à entidade da administração indireta gerir, com exclusividade, o 

sistema de previdência e assistência social dos servidores e agentes públicos municipais. 
Parágrafo único.  Os cargos de direção e os demais necessários aos serviços da entidade 

referida neste artigo, serão ocupados na forma prevista no art. 105, §1º, desta Lei 

Orgânica. 
  

SEÇÃO VII 
DA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 118  Até 30 (trinta) dias antes das eleições municipais, o Prefeito Municipal deverá 

preparar, para entrega ao sucessor e para publicação imediata, relatório da situação da 

Administração Municipal que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre: 
I - dívidas do Município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive 

das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando 

sobre a capacidade da Administração Municipal realizar operações de crédito de qualquer 

natureza; 
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II - medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de 

Contas ou órgão equivalente, se for o caso; 
III - prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, 

bem como do recebimento de subvenções ou auxílios; 
IV - situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos; 
V - estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, 

informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com os 

prazos respectivos; 
VI - transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento 

constitucional de convênios; 
VII - projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal, 

para permitir que a nova Administração decida quanto à conveniência de lhes dar 

prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los; 
VIII - situação dos servidores do Município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão 

lotados e em exercício. 
Art. 119  É vedado ao Prefeito Municipal assumir, por qualquer forma, compromissos 

financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não 

previsto na legislação orçamentária. 
§ 1º  O disposto neste artigo não se aplica nos casos comprovados de calamidade pública. 
§ 2º  Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em 

desacordo neste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito Municipal. 
  

TÍTULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

CAPÍTULO I 
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Art. 120  Compete ao Município instituir os seguintes tributos: 
I - imposto sobre: 
a) propriedade predial e territorial urbana; 
b) transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos à sua aquisição; 
c) serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, da Constituição 

Federal, definidos em lei complementar. 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos ou divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos à sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
§ 1º  O imposto previsto na alínea “a”, do inciso I, poderá ser progressivo em razão do 

valor do imóvel e poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do 

imóvel. 
§ 2º  A alíquota do imposto previsto na alínea “c” do inciso I, deste artigo, obedecerá aos 

limites fixados em lei complementar federal. 
§ 3º  Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte facultado à administração municipal identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte. 
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§ 4º  As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
§ 5º  O imposto previsto no inciso I, alínea “b”, não incide sobre transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem 

sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do 

adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil. 
Art. 121  A administração tributária é atividade vinculada, essencial ao Município e 

deverá estar dotada de recursos humanos e materiais necessários ao fiel exercício de suas 

atribuições, principalmente, no que se refere a: 
I - cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas; 
II - avaliação do imóvel, nos caos previstos nesta Lei orgânica; 
III - lançamento dos tributos; 
IV - fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias; 
V - inscrição dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança amigável ou, 

posteriormente, encaminhamento ao Procurador Municipal para cobrança judicial. 
Art. 122  O Prefeito Municipal promoverá, periodicamente, a atualização da base de 

cálculo dos tributos municipais. 
§ 1º  A base de cálculo do imposto predial e territorial urbano - IPTU - será atualizada 

anualmente, antes do término do exercício, podendo para tanto ser criada comissão da 

qual participarão, além de servidores do Município, representantes dos contribuintes, de 

acordo com decreto do Prefeito Municipal. § 2º  A atualização de base de cálculo do 

imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza, cobrado de autônomos e 

sociedades civis, obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e poderá ser 

atualizada mensalmente. 
§ 3º  A atualização da base de cálculo das taxas decorrentes do poder de polícia municipal 

obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e poderá ser atualizada 

mensalmente. 
§ 4º  A atualização da base de cálculo das taxas de serviços levará em consideração a 

variação dos custos dos serviços prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição, 

observados os seguintes critérios: 
I - quando a variação de custos for inferior ou igual aos índices oficiais de atualização 

monetária, poderá ser realizada mensalmente; 
II - quando a variação de custos for superior àqueles índices, a atualização poderá ser feita 

mensalmente até esse limite, ficando o percentual restante para ser atualizado por meio 

de lei que deverá estar em vigor antes do início do exercício subsequente. 
§ 5º  O imposto de transmissão inter vivos – ITBI, será cobrado mediante prévia 

avaliação in loco, feita por servidor municipal designado. 
§ 6º  Efetuada a avaliação prevista no parágrafo anterior, no prazo máximo de 24 horas, 

o servidor municipal designado emitirá a guia para o recolhimento do imposto, que não 

excederá a 2% (dois por cento) do valor avaliado. 
§ 7º  O contribuinte poderá discordar da avaliação efetuada e, neste caso, o Prefeito 

Municipal, no prazo de 24 horas, nomeará uma comissão idônea composta por um 

corretor de imóveis e de dois servidores municipais lotados na secretaria de obras os 

quais, em igual prazo, procederão à nova avaliação do imóvel. 
§ 8º  Prevalecerá, na hipótese do parágrafo anterior, a avaliação de menor valor. 
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§ 9º  O servidor municipal designado responderá civil, penal e administrativamente por 

irregularidades nas avaliações, proporcionando, de alguma forma, vantagem para o 

contribuinte ou favorecendo este. 
Art. 123  A concessão de isenção e de anistia de tributos municipais, inclusive os da 

dívida ativa, dependerá de autorização legislativa, aprovada por dois terços dos membros 

da Câmara Municipal. 
Parágrafo único.  Em hipótese alguma haverá devolução de impostos ou taxas, porventura 

recolhidos, em caso de isenção ou anistia. 
Art. 124  A remissão de créditos tributários somente poderá ocorrer nos casos de 

calamidade pública ou notória pobreza do contribuinte, devendo a lei que autorize ser 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
Art. 125  A concessão de isenção, anistia ou moratória não gera direito adquirido e será 

revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de 

satisfazer as condições, não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para sua 

concessão. 
Art. 126  É de responsabilidade do órgão competente da Prefeitura Municipal a inscrição 

em dívida ativa dos créditos provenientes de impostos, taxas, contribuição de melhoria e 

multas de qualquer natureza, decorrentes de infrações à legislação tributária, com prazo 

de pagamento fixado nesta Lei Orgânica ou por decisão proferida em processo regular de 

fiscalização. 
§ 1º  A lei estipulará o percentual referente às multas pelo atraso no pagamento dos 

tributos devidos ao Município, devendo ser atualizados mensalmente, tomando-se por 

base o índice oficial de correção monetária. 
§ 2º  Os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuição de melhoria e multas, 

assim com os demais créditos municipais, serão cobrados no segundo ano de vencimento 

da dívida, de acordo com a legislação processual vigente. 
§ 3º  O imposto previsto no art. 120, I, “c”, desta Lei Orgânica, obedecerá às alíquotas 

máximas previstas em Lei complementar federal. 
Art. 127  Ocorrendo a decadência do direito de constituir o crédito tributário ou a 

prescrição da ação de cobrá-lo, abrir-se-á inquérito administrativo para apurar as 

responsabilidades, na forma da Lei. 
Parágrafo único.  A autoridade municipal, assim como o responsável pela repartição, 

qualquer que seja o seu cargo, emprego ou função, responderá civil, criminal e 

administrativamente pela prescrição ou decadência ocorrida sob sua responsabilidade, 

cumprindo-lhe indenizar o Município do valor dos créditos prescritos ou não lançados. 
  

CAPÍTULO II 
DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

FEDERAIS E ESTADUAIS 
Art. 128  Em relação aos impostos de competência da União, pertencem ao Município: 
I - o produto da arrecadação do imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pela administração direta, 

autárquicas e fundações instituídas e mantidas pelo Município; 
II - 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados, cabendo a totalidade 

na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III da Constituição Federal. 
Art. 129  Em relação aos impostos de competência do Estado, pertencem ao Município: 
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I - 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade 

de veículos automotores, licenciados no território municipal, a serem creditados nos 

termos do art. 150, § 1º, da Constituição do Estado; 
II - 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, a serem creditados na forma do disposto 

no art. 158, parágrafo único, I e II, da Constituição da República e no art. 150, § 1º, da 

Constituição do Estado. 
Art. 130  Caberá ainda ao Município: 
I - a respectiva quota no Fundo de Participação do Município, como disposto no art. 159, 

I, “b”, da Constituição da República; 
II - a respectiva quota do produto da arrecadação do imposto sobre produtos 

industrializados, como disposto no art. 159, II, e § 3º, da Constituição da República e art. 

150, III, da Constituição do Estado; 
III - a respectiva quota do produto da arrecadação do imposto de que trata o art. 153, V, 

nos termos do § 5 º, II, do mesmo artigo, da Constituição da República. 
Art. 131  Ocorrendo a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos 

decorrentes da repartição das receitas tributárias, por parte da União e do Estado, o 

Executivo Municipal adotará as medidas judiciais cabíveis, à vista do disposto nas 

Constituições da República e do Estado. 
  

CAPÍTULO III 
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 132  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao 

Município: 
I - exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 

eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 

direitos; 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 

instituído ou aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou 

aumentou; 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea “b”; 
IV - utilizar tributos com efeito de confisco; 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de 

vias conservadas pelo Poder Público; 
VI - instituir imposto sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviço dos outros membros da Federação; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social 

sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
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d) livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão. 
§ 1º As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”, compreendem somente o 

patrimônio e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 

mencionadas. 
§ 2º  É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de 

qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 
  

CAPÍTULO IV 
DOS ORÇAMENTOS 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 133  Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - o orçamento anual. 
§1º A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da Administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, 

bem como as relativas aos programas de duração continuada. 
§2º  A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 

orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na 

legislação tributária. 
§ 3º  A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público Municipal; 
II - o orçamento de investimentos das empresas em que o Município direto ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
III - a proposta de Lei Orçamentária será acompanhada de demonstrativo do efeito sobre 

receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões e benefícios de natureza 

financeira e tributária. 
§4° O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada 

bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 
Art. 134  O projeto de lei orçamentária será instituído com demonstrativo setorizado dos 

efeitos, sob as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões e 

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 
Art. 135  A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita 

e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de 

créditos suplementares e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação 

de receita, nos termos da lei. 
Art. 136  O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25 % (vinte e cinco por 

cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, 

na manutenção e desenvolvimento do ensino e do setor educacional. 
Art. 137  Para efeito do cumprimento do disposto no artigo anterior, serão considerados 

os recursos aplicados no sistema de ensino municipal e nas escolas comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. 
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Art. 138  A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório. 
Art. 139  Os programas suplementares de alimentação e assistência a saúde previstos 

nesta Lei Orgânica, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais 

e outros recursos orçamentários. 
Art. 140  As despesas com pessoal ativo e inativo do Município não poderão exceder os 

limites estabelecidos em lei complementar federal. 
Art. 141  Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na 

forma de seu regimento. 
  

SEÇÃO II 
DAS EMENDAS AOS PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS 

Art. 142  Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 

orçamento anual a aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados pela 

Câmara Municipal, na forma do regimento interno. 
§ 1º  Caberá à comissão da Câmara Municipal: 
I - examinar e emitir sobre os projetos referidos no art. 133 e sobre as contas do Município 

apresentadas pelo Prefeito; 
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, acompanhar e 

fiscalizar as operações resultantes ou não da execução do orçamento, sem prejuízo das 

demais comissões criadas pela Câmara Municipal; 
III - exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo das demais 

comissões criadas pela Câmara Municipal. 
§ 2º  As emendas serão apresentadas na Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de 

Contas, que sobre elas emitirá parecer, sendo apreciadas, na forma do Regimento Interno, 

pelo Plenário da Câmara. 
§ 3º  As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem 

somente poderão ser aprovadas caso: 
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 

dotações, excluídas as que incidem sobre: 
a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público municipal. 
III - sejam relacionadas: 
a) com correção de erros ou omissões; 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas 

quando incompatíveis com o plano plurianual. 
§ 5º  O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor 

modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, da parte cuja alteração é 

proposta. 
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§ 6º  Os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento 

anual serão enviados pelo prefeito municipal nos termos de lei municipal, enquanto não 

viger a lei complementar de que trata o art. 165, §9º, da Constituição Federal. 
§ 7º  Os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento 

anual serão devolvidos pela Câmara Municipal, nos termos de lei municipal, enquanto 

não viger a lei complementar de que trata o art. 165, § 9º, da Constituição Federal, que 

estabelecerá o prazo definitivo. 
§ 8 º  Não devolvendo a Câmara Municipal, no prazo estabelecido em lei, os projetos de 

que tratam os parágrafos anteriores para sanção, será promulgado como lei, pelo Prefeito, 

o projeto originário do Executivo. 
§ 9º  Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá, para o ano 

seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores, 

inclusive sobre os créditos adicionais autorizados. 
Art. 143  Aplicam-se aos projetos referidos no artigo 133, no que não contrariar o disposto 

nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 
Art. 144  Os recursos, que em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de Lei 

Orçamentária Anual ficarem sem despesas decorrentes, poderão ser utilizados, conforme 

o caso, mediante abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, com prévia 

e específica autorização legislativa. 
  

SEÇÃO III 
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Art. 145 Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 

créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara Municipal, ser-lhes-ão entregues 

na forma estabelecida no art. 63, inciso XXIV, desta Lei Orgânica. 
Art. 146  A execução do orçamento do Município se refletirá na obtenção das suas 

receitas próprias, transferidas e outras, bem como na utilização das dotações consignadas 

às despesas para a execução dos programas nele determinados, observado sempre o 

princípio do equilíbrio. 
§ 1º  As alterações orçamentárias durante o exercício se representarão: 
I - pelos créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários; 
II - pelos remanejamentos, transferências e transposições de recursos de uma categoria de 

programação para outra. 
§ 2º  O remanejamento, a transferência e a transposição somente se realizarão quando 

autorizadas em lei específica que contenha a justificativa. 
Art. 147 O Prefeito Municipal fará publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de 

cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 
Art. 148  Na efetivação dos empenhos sobre as dotações fixadas para cada despesa será 

emitido o documento Nota de Empenho que conterá as características já determinadas nas 

normas gerais de direito financeiro. 
§ 1º  Fica dispensada a emissão da nota de empenho nos seguintes casos: 
I - despesas relativas ao pessoal e seu encargo; 
II - contribuições para o PASEP; 
III - amortização, juros e serviços de empréstimos e financiamentos obtidos; 
IV - despesas relativas a consumo de água, energia elétrica, utilização dos serviços de 

telefone, postais e telegráficos e outros que vierem a ser definidos por atos normativos 

próprios. 
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§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior, os empenhos e os procedimentos de 

contabilidade terão a base legal dos próprios documentos que originarem o empenho. 
Art. 149  São vedados: 
I - o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual; 
II - a realização de operações de crédito que excedam ao montante das despesas de capital, 

ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade 

precisa, aprovadas pela Câmara por dois terços de seus membros; 
III - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais; 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesas, ressalvada a 

destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelecido 

na Constituição Federal, e a prestação de garantias, às operações de créditos por 

antecipação de receita; 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa 

manifestada por dois terços dos membros da Câmara e sem indicação dos recursos 

correspondentes; 
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa 

manifestada pelo voto de dois terços dos membros da Câmara; 
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica manifestada pelo voto de dois 

terços dos membros da Câmara, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social 

para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos; 
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa, 

manifestada pelo voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 
§ 1º  Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser 

iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autoriza a inclusão, sob 

pena de crime de responsabilidade. 
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício em que forem 

autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses 

daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados 

ao orçamento do exercício financeiro subsequente. 
§ 3º  A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. 
CAPÍTULO V 

DA TESOURARIA 
Art. 150  As receitas e as despesas orçamentárias serão movimentadas através de caixa 

único, regularmente instituído. 
Parágrafo único. A Câmara Municipal terá sua própria tesouraria, por onde movimentará 

os seus recursos. 
Art. 151  As disponibilidades de caixa do Município e de entidades da administração 

indireta, inclusive dos fundos especiais e fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público Municipal, serão depositadas em instituições financeiras oficiais. 
§ 1º  As disponibilidades de caixa a que se refere este artigo permanecerão, 

preferencialmente, em contas remuneradas, sem prejuízo da aplicação em mercado de 

capitais previstas no art. 44, § 3º, desta Lei Orgânica. 
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§ 2º  As arrecadações das receitas próprias do Município e de suas entidades da 

administração indireta poderão ser feitas através da rede bancária a que se refere este 

artigo, mediante convênio. 
  

CAPÍTULO VI 
DA CONTABILIDADE 

Art. 152  A contabilidade do Município obedecerá, na organização do seu sistema 

administrativo e informativo e nos seus procedimentos, aos princípios fundamentais de 

contabilidade e às normas estabelecidas na legislação pertinente. 
Art. 153  A Câmara Municipal terá sua própria contabilidade. 
Art. 154  A contabilidade da Câmara Municipal encaminhará as suas demonstrações até 

o dia 15 (quinze) de cada mês, para fins de incorporação à, contabilidade central da 

Prefeitura. 
  

CAPÍTULO VII 
DAS CONTAS MUNICIPAIS 

Art. 155  O Prefeito Municipal encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado a prestação 

de Contas do Município, observadas as normas pertinentes da legislação estadual, os 

regulamentos baixados pela referida Corte de Contas e as demais disposições desta Lei 

Orgânica, com cópia autenticada pela Câmara Municipal. 
  

TÍTULO V 
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

Art. 156  A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: 
I - autonomia municipal; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente; 
VII - redução das desigualdades sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional e de pequeno 

porte. 
Art. 157  O Município, por lei, apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo. 
Art. 158  O Município favorecerá a organização da atividade artesanal em cooperativa, 

levando em conta a proteção do meio ambiente e dos produtos de origem local e a 

promoção econômico-social dos trabalhadores. 
Art. 159  O Município dispensará às microempresas e às empresas de pequeno porte, 

assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela 
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simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela 

eliminação ou redução destas por meio de lei. 
Art. 160  O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento 

social e econômico. 
§ 1º As lajes localizadas na zona urbana, de propriedade do município, consideradas 

patrimônio público municipal, são pontos de turismo e lazer e poderão ser exploradas 

economicamente pelo município. 
§ 2º  Lei Complementar disporá sobre a utilização, obras, edificações, atividades de 

exploração econômica e demais atos necessários à implantação dos pontos de turismo a 

que se refere o parágrafo anterior. 
  

CAPÍTULO II 
DA ORDEM SOCIAL 

Art. 161  O Município, em ação integrada e conjunta com a União, o Estado e a sociedade 

tem o dever de assegurar à todos os direitos relativos à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à capacitação para o trabalho, à cultura, de cuidar da 

proteção especial da família, da mulher, da criança, do adolescente, do deficiente físico, 

do idoso, bem como da conservação do meio ambiente. 
  

SEÇÃO I 
DA SAÚDE 

Art. 162  A Saúde é direito de todos e dever do Poder Público assegurado mediante 

políticas econômicas, sociais, ambientais e outras que visem à prevenção e à eliminação 

do risco de doenças, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, sem qualquer discriminação. 
Art. 163  O direito à saúde implica a garantia de: 
I - condições dignas de trabalho, renda, moradia, alimentação, educação, lazer e 

saneamento; 
II - participação da sociedade civil na elaboração de políticas, na definição de estratégias 

de implementação e no controle das atividades, com impacto sobre a saúde, entre elas as 

mencionadas no inciso anterior; 
III - acesso às informações de interesse para a saúde e obrigação do Poder Público de 

manter a população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas de 

prevenção e controle; 
IV - respeito ao meio ambiente e ao controle de poluição ambiental; 
V - acesso igualitário às ações e aos serviços municipais de saúde; 
VI - dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento de saúde; 
VII - opção quanto ao número de filhos; 
VIII - assistência médica na zona rural. 
Art. 164  As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabem ao Poder Público 

sua regulamentação, fiscalização e controle, na forma da lei. 
Art. 165  As ações de saúde são de natureza pública, devendo sua execução ser feita, 

preferencialmente, através dos serviços oficiais e através de serviços de terceiros. 
§ 1º  As instituições privadas poderão participar, do sistema de saúde do Município, 

segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público, com preferência às 

entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. 
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§ 2º  As instituições privadas de saúde, a que se refere o parágrafo anterior, serão 

fiscalizadas pelo município nas questões de controle de qualidade, de informações e 

registros de atendimentos, nos termos do código sanitário e  normas pertinentes. 
§ 3º O Poder Público Municipal poderá intervir ou desapropriar o serviço de natureza 

privada necessário ao alcance dos objetivos do sistema, em conformidade com a lei. 
Art. 166  As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e 

constituem o Sistema Municipal de Saúde, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: 
I - integralidade na prestação das ações de saúde adequadas às realidades 

epidemiológicas; 
II - participação deliberativa, de entidades representativas e de prestadores de serviços na 

formulação, co-gestão e controle da política municipal e das ações de saúde, através do 

Conselho Municipal da Saúde. 
III - o Município estimulará a participação popular e o controle social no SUS, garantindo 

as condições materiais e financeiras para o funcionamento regular do Conselho de Saúde 

e da Conferência Municipal de Saúde. 
IV - participação, fiscalização e intermediação entre o gestor municipal de saúde e os 

usuários, prestadores de serviços e servidores públicos do setor. 
V - organização das redes de atenção à saúde por ciclo de vida ou grupos prioritários e da 

rede de urgência e emergência. 
§ 1º  O Sistema Municipal de Saúde será financiado com recursos da Seguridade Social, 

da União, do Estado e do Município, além de outras fontes. § 2º  O Município aplicará, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos correspondente a 

15% (quinze por cento) das receitas municipais, calculado nos termos do art. 198, § 2°, 

III, da Constituição da República. 
§ 3º  Os recursos financeiros do Sistema Municipal de Saúde serão administrados pelo 

Fundo Municipal de Saúde e subordinados a fiscalização e controle do Conselho 

Municipal de Saúde. 
§ 4º  A instalação de quaisquer novos serviços públicos ou privados de saúde deve ser 

discutida e aprovada no âmbito do Conselho Municipal de Saúde. 
§ 5º  O plano municipal de saúde será a base das atividades e programação do Sistema 

Único de Saúde Municipal e seu financiamento será previsto na lei orçamentária anual do 

Município, sendo vedada a aplicação de recursos financeiros de ações não previstas no 

plano municipal de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na 

área da saúde. 
§ 6º  O Município utilizará critérios de discriminação positiva na implementação de 

políticas públicas de saúde, priorizando os grupos sociais, comunidades, familiares e 

pessoas mais vulneráveis ou expostas a situações de risco, através de implementação de 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
§ 7º  Compete, ainda, ao Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de outras 

atribuições previstas na Legislação Federal: 
I - o planejamento das ações de saúde a serem introduzidas no plano municipal de saúde 

e no plano plurianual, deverão ser elaboradas de quatro em quatro anos e revisadas quando 

da programação anual em saúde; 
II - a administração do fundo municipal de saúde e a elaboração de proposta orçamentária; 
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III - o controle da produção ou extração, armazenamento, transporte e distribuição de 

substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que possam apresentar riscos à saúde da 

população; 
IV - o planejamento e a execução de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, 

incluindo aquelas relativas à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente, em articulação 

com os demais órgãos e entidades governamentais; 
V - a normatização complementar e a padronização dos procedimentos relativos à saúde, 

por meio de código sanitário municipal; 
VI - a formulação e implementação de política de recursos humanos na esfera municipal, 

garantindo a educação continuada dos profissionais; 
VII - o controle dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho; 
VIII - a execução, no âmbito do Município, dos programas e projetos estratégicos para 

enfrentar as prioridades nacionais, estaduais e municipais, assim como situações 

emergenciais; 
IX - expandir, de forma gradativa e até atingir 100% (cem por cento) de cobertura, a rede 

de serviço à saúde, aumentando sua capacidade resolutiva e garantindo aos munícipes o 

contato primário com o Sistema Único de Saúde. 
  

SEÇÃO II 
DO SANEAMENTO 

Art. 167  Compete ao Poder Público Municipal formular e executar sua política de 

saneamento básico, assegurando: 
I - o abastecimento de água para a adequada higiene, conforto e qualidades compatível 

com os padrões de portabilidade, principalmente aos mais pobres e aos moradores dos 

subúrbios; 
II - a coleta e disposição dos esgotos sanitários das residências, sua drenagem, de forma 

a assegurar as condições básicas de moradia e a preservar o equilíbrio ecológico, 

prevenindo ações danosas à saúde. 
§ 1º  As ações de saneamento básico serão procedidas de planejamento, que atenda aos 

critérios de avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, objetivando a reversão 

e a melhoria do perfil epidemiológico. 
§ 2º  Os loteamentos na cidade e na periferia observarão a critérios básicos de higiene, 

nos termos da legislação vigente. 
§ 3º  As ações municipais de saneamento básico serão executadas diretamente ou por 

meio de concessão ou permissão, visando ao atendimento adequado à população. 
Art. 168  O Município manterá sistemas de limpeza urbana, coleta, tratamento e 

destinação final ao lixo. 
§ 1º  A coleta de lixo será seletiva, colocando-se em locais adequados os agentes nocivos 

à saúde humana e ao ciclo do sistema ecológico. 
§ 2º  Os resíduos em geral devem ser acondicionados em local determinado em lei, de 

maneira a minimizar o impacto ambiental. 
§ 3º  O Lixo hospitalar terá destinação final diferenciado em incinerador público. 
§ 4º  As áreas resultantes de aterro sanitário serão destinadas a áreas verdes municipais. 
§ 5º  Os serviços públicos de saneamento no Município serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 
I - universalização do acesso; 



 

2020 - Câmara Municipal de Resende Costa 

Lei Orgânica - Versão: 2020.02.26 

II - integralidade, compreendida como conjunto de todas as atividades e componentes de 

cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso 

na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 
III - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e 

outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as 

quais o saneamento básico seja fator determinante; 
IV - eficiência e sustentabilidade econômica das ações de saneamento; 
V - transparência das ações, baseada em sistemas de informação, via internet, e processos 

decisórios institucionalizados; 
VI - controle social, por meio de Conselho Municipal de Saneamento; 
VII - segurança, qualidade e regularidade dos serviços de saneamento; 
VIII - planejamento municipal de saneamento participativo, com periodicidade 

quadrienal; 
IX - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão dos recursos hídricos; 
X - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos, serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais realizados de formas 

adequadas à saúde pública, à proteção do meio ambiente, e do patrimônio público e 

privado. 
  

SEÇÃO III 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 169  A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política não 

contributiva e deverá ser realizada de forma integrada às políticas setoriais, visando ao 

enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições 

para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, sendo suas 

ações organizadas em sistema descentralizado e participativo, tendo como instância 

deliberativa, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade 

civil, o Conselho Municipal de Assistência Social, que estabelecerá as diretrizes das 

políticas municipais de assistência social e os critérios relativos a aplicação dos recursos 

depositados no Fundo Municipal de Assistência Social. 
§ 1º  O Município estabelecerá plano de ações na área da assistência social, observado os 

seguintes princípios: 
I - recursos financeiros consignados no orçamento municipal de forma obrigatória, além 

de outras fontes; 
II - coordenação, execução e acompanhamento a cargo do Poder Executivo; 
III - participação da população na formulação das políticas e no controle das ações em 

todos os níveis; 
IV - refeitório municipal, de modo a atender gratuitamente às crianças carentes e aos 

idosos desassistidos, oferecendo-lhes, no mínimo, duas refeições diárias. 
§ 2º  O Município poderá firmar convênios com entidades beneficentes e de assistência 

social para execução de plano, na forma estabelecida no art. 63, inciso XIV, desta Lei 

Orgânica. 
Art. 170  O Órgão Municipal encarregado de promover assistência social promoverá, 

periodicamente, campanhas junto à população, visando angariar fundos financeiros, 

alimentos, agasalhos e demais bens úteis aos necessitados.  
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SEÇÃO IV 

DA EDUCAÇÃO 
Art. 171  A educação, direito de todos, dever do Poder Público e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. 
§ 1º  É dever do Município promover prioritariamente o atendimento em creches, a 

educação pré-escolar e o ensino de primeiro grau, além de expandir o ensino de segundo 

grau, com a participação da sociedade e a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado. 
§ 2º  O Município promoverá a educação infantil e o ensino fundamental, em 

conformidade com a Lei Nacional de Diretrizes e Bases de Educação, e 

complementarmente o ensino médio e técnico. 
§ 3º  O Município envidará esforços no sentido de articular com o Estado e União 

mecanismos que propiciem cooperação técnica e financeira, de modo a que fique 

assegurado o atendimento qualitativo da demanda educacional a todos os níveis. 
§ 4º Compete ao Poder Executivo assegurar a participação efetiva dos segmentos sociais 

envolvidos no processo educacional, devendo, para esse fim, instituir colegiados 

escolares em cada unidade educacional. 
Art. 172  O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimento oficiais; 
V - valorização dos profissionais do ensino gratuito; 
VI - plano de carreira para o magistério público municipal, com piso salarial profissional 

e ingresso por concurso público, assegurado no regime jurídico único; 
VII - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VIII - garantia de padrão de qualidade;. 
IX - apoio às entidades especializadas, públicas e privadas, sem fins lucrativos, para 

atendimento à pessoa com necessidade especial. 
Art. 173  O ensino das culturas religiosas, de matrícula facultativa, constituirá disciplina 

dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e médio. 
Art. 174  O Município aplicará, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino, recursos mínimos correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) das receitas 

municipais nos termos do art. 212 da Constituição da República. 
Art. 175  O não oferecimento de ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
Art. 176  Ao membro do magistério municipal serão assegurados: 
I - plano de carreira, com promoção horizontal e vertical, mediante critério justo de 

aferição do tempo de serviço efetivamente trabalhado em funções de magistério, bem 

como do aperfeiçoamento profissional; 
II - piso salarial profissional; 
III - aposentadoria com 25 (vinte e cinco) anos de serviço exclusivo na área de educação; 
IV - participação na gestão do ensino público municipal; 
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V - transporte diário da cidade aos povoados e vice-versa. 
Art. 177  A direção das escolas municipais ficará a cargo de um dos membros do 

magistério municipal, para o mandato de dois anos, na forma da lei. 
Art. 178  O membro do magistério municipal que residir na zona urbana e trabalhar na 

zona rural terá direito a um adicional de 20% (vinte por cento) sobre sua remuneração a 

título de gratificação. 
  

SEÇÃO V 
DA CULTURA 

Art. 179  O Poder Público Municipal incentivará, apoiará e zelará pelo desenvolvimento 

cultural, garantindo a todos o acesso à cultura e a produção artística. 
Art. 180  O Município destinará verba especial para o desenvolvimento e incentivo à 

produção artística e cultural local e regional. 
Art. 181  O Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos de acesso aos bens 

culturais, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais, 

mediante: 
I - criação e manutenção de núcleos culturais e de espaços públicos equipados para 

formação e difusão artístico-cultural, de museus e arquivos públicos que integrem o 

sistema de preservação da memória do município e de bibliotecas públicas municipais; 
II - estímulo às atividades de caráter cultural e artístico; 
III - adoção de incentivos fiscais que estimulem as empresas privadas a investir na 

produção cultural e artística do Município e na preservação do seu patrimônio histórico; 
IV - apoio técnico às entidades culturais na realização de seus projetos; 
V - preservação da produção cultural resende-costense em livro, imagem e som, através 

do depósito legal de tais produções em suas instituições culturais, na forma da Lei, 

resguardados os direitos autorais, conexos e de imagem. 
Parágrafo único.  A Administração Municipal, de acordo com as disponibilidades 

financeiras, manterá atualizada a biblioteca municipal, adquirindo novas obras. 
Art. 182  As festas religiosas, declaradas por lei como manifestações culturais, 

tradicionalmente realizadas no município, contarão com o apoio e ajuda da Administração 

Municipal, através de convênio. 
Art. 183  O Município manterá Bandas de Música, que abrilhantarão as festas religiosas, 

cívicas e as que porventura forem realizadas no âmbito municipal. 
§ 1º  Os integrantes da Banda de Música serão gratificados, na forma da lei, e não 

manterão vínculo empregatício com a municipalidade, prestando serviços de modo 

eventual, a título de colaboração e aprendizado. 
§ 2º  Serão mantidas, gratuitamente, aulas de música para a população em geral, durante 

o período compreendido entre janeiro e novembro de cada ano, na forma da lei. 
Art. 184  O Poder Público, através do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, com 

a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de 

acautelamento e preservação. 
Art. 185  São considerados monumentos municipais de conservação permanente: 
I - as lajes existentes na sede do município; 
II - a caverna denominada “Buraco do Inferno”; 
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III - as reservas florestais e as fontes próximas do centro da cidade e as situadas na 

periferia, sobretudo as denominadas Fonte João de Deus, Fonte da Chácara, Fonte da Ilha 

e Fonte da Mina; 
IV - as árvores situadas nas praças Coronel Sousa Maia e Dr.Costa Pinto, bem como o 

Pau Brasil existente na Praça Cônego Cardoso; 
V - as praças; 
VI - as cachoeiras existentes no Povoado dos Pintos e no Distrito de Jacarandira; 
VII - as grutas existentes no Município; 
VIII - o teatro Municipal; 
IX - os passinhos de visitação Sacra, existentes na cidade; 
X - os cruzeiros existentes, seja no perímetro urbano ou rural. 
§ 1º  É vedada a transferência a terceiros a qualquer título, de fração ou de parte, das lajes 

e de praças, exceto quanto tratar-se de caso especial, com aprovação unânime da Câmara 

Municipal, além de parecer favorável do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. 
§ 2º  Ficará o Executivo Municipal na obrigação de manter e preservar todos os 

monumentos municipais. 
§ 3º Lei complementar regulará a ocupação, conservação e outros critérios indispensáveis 

a uma perfeita ordenação dos monumentos municipais. 
§ 4º  Os danos, prejuízos e ameaças ao Patrimônio histórico-cultural serão punidos, na 

forma da Lei. 
  

SEÇÃO VI 
DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

Art. 186  A prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de 

reclusão, conforme definido em lei federal. 
§ 1º  O Poder Público Municipal coibirá a discriminação racial em seus órgãos, 

combatendo toda e qualquer forma de racismo. 
§ 2º  O Poder Público Municipal cassará licença para funcionamento de clubes, boates e 

outros estabelecimentos de lazer e diversão, que praticarem atos que constituam 

discriminação racial. 
  

SEÇÃO VII 
DO ESPORTE, TURISMO E LAZER 

Art. 187 O Município garantirá, por intermédio de sua rede de ensino e em colaboração 

com as entidades desportivas, a promoção, o estímulo, a orientação e o apoio à prática e 

difusão da educação física e do desporto formal e não formal através de: 
I - manutenção, promoção e incentivo das manifestações esportivas patrocinadas e 

apoiadas pelo Município; 
II - destinação de recursos públicos à promoção prioritária do desporto educacional; 
III - estímulo ao desenvolvimento das atividades de recreação, desporto e lazer nas 

comunidades, através da educação física escolar; 
IV - obrigatoriedade de reserva de áreas destinadas a praças e campos de esporte nos 

projetos de urbanização e de unidades escolares e a de desenvolvimento de programas de 

construção de áreas para a prática de esporte e lazer comunitário; 
V - adoção de incentivos fiscais que estimulem as empresas privadas a investir no 

desporto e lazer. 
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Parágrafo único.  O Poder Público Municipal garantirá ao portador de deficiência 

atendimento especializado no que se refere à educação física e à prática de atividades 

desportivas, sobretudo no âmbito escolar. 
Art. 188  As associações desportivas sem fins lucrativos, declaradas por lei de utilidade 

pública poderão firmar convênio com o município, nos termos da lei, com fim específico 

de promover eventos esportivos no âmbito municipal. 
§ 1º  As associações beneficiadas prestarão contas sobre a aplicação dos recursos. 
§ 2º  Os diretores das entidades conveniadas são responsáveis pela correta utilização dos 

recursos públicos. 
Art. 189  O Município incentivará o lazer como forma de promoção social, especialmente 

mediante: 
I - reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins e 

assemelhados, como base física de recreação urbana; 
II - construção e instalação de equipamentos de parques infantis, centros de juventude e 

locais de convivência em comum; 
III - aproveitamento e adaptação de rios, cachoeiras, montanhas, lagos, matas e outros 

recursos naturais, como locais de passeio e recreação, sempre respeitando a fauna e a 

flora, assim como o equilíbrio ecológico natural, nos termos da legislação ambiental 

vigente. 
Art. 190  Lei Municipal destinará ruas centrais da cidade para lazer das crianças em geral, 

fechando-as ao tráfego de automóveis adaptando-as e equipando-as de acordo com as 

necessidades. 
Art. 191  O Poder Público Municipal desenvolverá programa de incentivo às práticas 

desportivas e criará o Conselho Esportivo Popular com a participação de representantes 

dos clubes amadores do Município, na forma da lei. 
Art. 192  Além do aspecto econômico referido no art. 160 e seus parágrafos, as lajes 

existentes na sede no município serão destinadas ao lazer e ao turismo. 
Parágrafo único.  O Município fomentará o turismo como forma de promoção e 

desenvolvimento econômico, social e cultural sustentável, em colaboração com os 

segmentos do setor, cabendo ao Município, obedecida à legislação federal e estadual, 

definir a política municipal de turismo e as diretrizes e ações devendo: 
I - adotar, por meio de lei, o Plano Municipal de Turismo como plano integrado e 

permanente de desenvolvimento sustentável do turismo em seu território; 
II - desenvolver efetiva infra-estrutura turística, que corresponde à sinalização turística, 

serviço de informações ao turista, adequação e manutenção dos atrativos turísticos e 

acessibilidade aos mesmos; 
III - estimular e apoiar, institucionalmente, a produção artesanal local, as feiras, 

exposições, eventos turísticos, bem como elaborar o calendário de eventos turísticos; 
IV - regulamentar o uso, ocupação e fruição de bens naturais e culturais de interesse 

turístico; 
V - incentivar o turismo social; 
VI - promover a conscientização do público para a conservação e preservação dos 

recursos naturais, dos bens culturais e do turismo, sendo este considerado como atividade 

sócio-econômica e fator de desenvolvimento; 
VII - desenvolver programas e políticas direcionados à promoção interna e externa do 

município em favor do turismo; 
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VIII - incentivar a formação de pessoal especializado para as atividades turísticas, nas 

áreas de informação, atendimento ou prestação de serviços; 
IX - monitorar as ações definidas pelo Plano Municipal de Turismo, por meio de 

levantamento de dados e pesquisas, que gerem indicadores do turismo; 
X - garantir a atuação do Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo; 
XI - celebrar convênios com entidades públicas ou do setor privado a fim de promover a 

recuperação e a conservação de monumentos, logradouros de interesse turístico, obras de 

arte e pontos turísticos. 
  

SEÇÃO VIII 
DO MEIO AMBIENTE 

Art. 193  Na forma do art. 225 da Constituição Federal todos têm direito ao meio ambiente 

saudável e ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à 

adequada e sadia qualidade de vida. 
Art. 194  É dever da coletividade e, em especial, do Poder Público, defender e preservar 

o meio ambiente para o benefício das gerações atuais e futuras. 
Art. 195  Para assegurar efetividade do direito a que se refere o artigo 193, impõe-se ao 

Município, através do órgão específico da Administração Pública direta, subordinado 

diretamente ao Prefeito, na forma da lei: 
I - definir a política ambiental para o Município; 
II - promover a educação ambiental multidisciplinar em todos os níveis de ensino e 

disseminar a conscientização pública para a conservação ambiental; III - proteger a fauna 

e a flora; 
IV - controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos, substâncias 

e equipamentos que importem em risco de vida; 
V - promover a cooperação mútua com entidades e órgãos públicos e privados visando à 

pesquisa, ao planejamento e à execução de projetos ambientais; 
VI - manter articulação permanente com os demais municípios de sua região e com o 

Estado visando à racionalização da utilização dos recursos hídricos e das bacias 

hidrográficas, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União; 
VII - implantar programas de reflorestamento de encostas como forma de preservação do 

meio ambiente; 
VIII - aplicar as penalidades cabíveis, inclusive a cassação do alvará de funcionamento, 

nos casos em que se verificar reincidência na violação das normas ambientais em vigor, 

independente de outras sanções, a serem regulamentadas através de lei; 
IX - garantir o amplo acesso dos interessados às informações básicas sobre o meio 

ambiente e sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental, informando 

a população sobre os níveis de poluição e as situações de risco de acidentes ecológicos 

no Município. 
Art. 196  Ficará a cargo do Poder Executivo a elaboração do plano municipal de meio 

ambiente e recursos naturais, a ser aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, atendendo aos princípios estabelecidos na Constituição da República, na 

Constituição do Estado de Minas Gerais, no Estatuto da Cidade e nos preceitos contidos 

nesta Lei Orgânica. 
  

TÍTULO VI 
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DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 1º  O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores da Câmara Municipal prestarão o 

compromisso de manter, defender e cumprir esta Lei Orgânica no ato e data de sua 

promulgação. 
Art. 2°  A Tribuna Livre é o canal político pelo qual os munícipes exercerão o direito de 

desempenhar atributos populares e democráticos, norteando-se nos termos de lei própria. 
Art. 3°  O Poder Executivo disponibilizará em seu site eletrônico todos os bens tombados, 

bem como os em processo de tombamento no Município de Resende Costa. 
Art. 4º  O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal, projeto de lei dispondo 

sobre a Guarda Municipal, prevista no art. 79 desta Lei Orgânica. 
Art. 5º  O transporte coletivo na área municipal poderá ser feito diretamente pelo Poder 

Executivo, ou sob o regime de permissão ou concessão. 
§ 1º É vedada a utilização de qualquer veículo ou máquinas da municipalidade para outros 

fins que não em serviços do município, salvo o caso previsto no art. 100 desta Lei 

orgânica. 
§ 2º  É vedado ao município efetuar o transporte de pessoas nas carrocerias de caminhões 

ou camionetes, devendo ser utilizada para este fim apenas ônibus apropriados. 
Art. 6º  Lei Municipal disporá sobre: 
I - a criação do Conselho Municipal sobre Políticas de Álcool e Drogas; 
II - a criação do Conselho Municipal de Defesa do Contribuinte; 
III - a formulação e implantação da política municipal de habitação; 
IV - a elaboração do plano municipal de meio ambiente e recursos naturais, com a criação 

do Conselho Municipal de Defesa das Micro-Bacias existentes no município; 
V - a criação de órgão voltado para a política de igualdade racial e do combate a diferença 

econômica entre as raças; 
VI - a implantação do sistema municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável; 
VII - a criação de órgão executivo encarregado de promover os mecanismos necessários 

à implementação da política de direitos humanos no Município; 
VIII - a política municipal de turismo, com a criação da casa do turismo, com políticas 

que busque por vias legais, formas de incluir o município no Roteiro Turístico Nacional. 
IX - implantação da política ambiental nos termos desta Lei Orgânica; 
X - criação do Conselho Municipal de Saneamento; 
XI - criação do fundo de fomento a economia popular e solidária. 
Art. 7º  A denominação e a alteração de próprios do município de Resende Costa somente 

se fará quando tratar-se de homenagem, justa e merecida, a pessoas prestadoras de 

relevante serviço à sociedade em geral, falecidas há mais de um ano, sendo que alteração 

somente esta permitida após dez anos de permanência da denominação anterior, 

obedecendo-se ainda ao disposto na Lei Municipal regulamentadora. 
Art. 8º  Fica ratificado o Regimento Interno da Câmara Municipal, no que não contrariar 

esta Lei Orgânica. 
Parágrafo único.  Após a entrada em vigor desta Lei Orgânica, a Câmara Municipal 

designará uma comissão de 5 (cinco) membros para elaborar o Projeto de Resolução do 

novo Regimento Interno. 
Art. 9º  Todas as obras e edificações realizadas nas lajes situadas na sede do município, 

que descaracterizarem a sua paisagem natural, de iniciativa particular e sem autorização 

em lei, serão, obrigatoriamente, desfeitos pelo Poder Executivo. 
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§ 1º  Não será permitido o estacionamento ou a permanência de veículos automotores nas 

lajes situadas na sede do município, estando o infrator sujeito às penalidades previstas no 

Código de Posturas municipal. 
§ 2º  Para o estrito cumprimento do disposto neste artigo, deverá o Prefeito Municipal, se 

necessário, valer-se dos meios judiciais que o caso requerer. 
Art. 10  O Poder Público fiscalizará o abate de bovino e suíno para o consumo da 

população, assegurando ao consumidor a boa qualidade da carne a ser comercializada, 

sendo terminantemente proibido o abate em locais clandestinos. 
Art. 11  Enquanto não viger a Lei Complementar Federal prevista no art. 165, § 9º, da 

Constituição da República, os projetos de leis previstos no art. 142, §§ 6º e 7º, do desta 

Lei Orgânica, serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal e por esta 

devolvidos no prazo estabelecimento em Lei Municipal. 
Art. 12  Os monumentos referidos no art. 185, desta Lei Orgânica, serão tombados, na 

forma da lei, pelo Poder Público Municipal. 
Art. 13  Os prazos previstos nesta Lei Orgânica serão computados excluindo o dia do 

começo e incluindo o do vencimento. 
§ 1°  Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em 

feriado ou em dia em que não houver expediente administrativo. 
§ 2°   Se o prazo for estabelecido em horas, contar-se-á de minuto a minuto. Se houver 

início ou vencimento do prazo em feriado ou em dia em que não houver expediente 

administrativo, o prazo só terá início ou término à zero hora do dia útil seguinte, 

considerando o dia por inteiro. 
Art. 14  O Município poderá formalizar convênios com a Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, visando manter policiamento constante na zona rural do município. 
Art. 15  Após a entrada em vigor da Lei Orgânica, serão elaborados exemplares em 

número suficiente a fim de destiná-los para distribuição e conhecimento dos diversos 

segmentos da sociedade. 
Art. 16  Esta Lei Orgânica aprovada e assinada pelos Vereadores integrantes da Câmara 

Municipal de Resende Costa, promulgada por sua Mesa Diretora, entra em vigor na data 

de sua publicação. 
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