LEI ORGANICA
Lei Organica do Municipio de Barra Mansa (RJ),
em vigor desde 05 de abril de 1990, com as
modifica<;:6es adotadas pelas
Emendas de nOs01 a 12.

2008

Titulo I
DISPOSICOES PRELIMINARES
Capitulo I
Do Municipio

e

Art. 1° - 0 Municipio de Barra Mansa uma unidade do territorio
do Estado do Rio de Janeiro, com personalidade jurfdica de direito
publico interno e autonomia polftica, administrativa e financeira, nos
termos assegurados pelas Constitui<;:6es Federal e Estadual e desta
Lei Organica.
Art. 2° - Os limites do territorio do Municipio so podem ser alterados na forma estabelecida nas Constitui<;:6es Federal e Estadual.
Paragrafo unico - A cria<;:ao,organiza<;:ao e supressao de distritos compete ao Municipio, observada a legisla<;:aoestadual.
Art. 3° - Sao sfmbolos do Municipio de Barra Mansa 0 Brasao
de Armas, a Bandeira do Municipio e outros estabelecidos em lei municipal.
Capitulo II
Da Competencia
Art. 4° - Ao Municipio de Barra Mansa compete:
1- dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-Ihe, entre
outras, as seguintes atribui<;:6es:
1 - elaborar 0 or<;:amento,prevendo a receita e fixando a despesa, com base em planejamento adequado;
2 - instituir e arrecadar os tributos de sua competencia, fixar e
cobrar pre<;:os;
3 - arrecadar e aplicar as rendas que Ihe pertencerem, na forma
dalei;
4 - organizar e prestar prioritariamente por administra<;:ao direta ou sob regime de concessao ou permissao, os seus servi<;:os publicos;
5 - dispor sobre administra<;:ao, utiliza<;:ao e aliena<;:ao de seus
bens;

6 - adquirir bens, inclusive atraves de desapropriayao por necessidade, utilidade publica ou por interesse social;
7 - elaborar 0 seu Plano Diretor;
8 - promover 0 adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e c6ntrole do use, do parcelamento e da ocupayao do solo
urbano;
9 - estabelecer as servid6es necessarias aos seus serviyos;
10- regulamentar a utilizayao dos logradouros publicos e, especialmente, no peri metro urbano:
a) prover sobre 0 transporte coletivo urbano, que pod era ser operado
atraves de concessao ou permissao, fixando 0 itinerario, os pontos
de parada e as respectivas tarifas;
b) prover sobre 0 transporte individual de passageiros, fixando os 10cais de estacionamento e as tarifas respectivas;
c) fixar e sinalizar os locais de estacionamento de vefculos, os limites
das "zonas de silencio" e de transito e trafego em condiy6es especiais;
d) disciplinar 0 transporte de carga e descarga, fixando a tonelagem
maxima permitida em vias publicas municipais, bem como 0 armazenamento de materia is t6xicos, inflamaveis, combustlveis, radioativos,
corrosivos e outros que possam constituir fonte de riscos em vias
publicas, disciplinando-se, outrossim, 0 local de estacionamento ou
pernoite dos vefculos que executam esses serviyos;
e) disciplinar a execuyao dos serviyos e atividades neles desenvolvidos;
11 - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem
como regulamentar e fiscalizar a sua utilizayao;
12 - prover sobre limpeza das vias e logradouros publicos, remOyao e destino do Iixo domiciliar, hospitalar e de outros residuos de
qualquer natureza;
13 - ordenar as atividades urbanas, fixando condiy6es e horarios para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e
similares, observadas as normas federais pertinentes;
14 - dispor sobre 0 serviyo funerario e cemiterios, encarregando-se da administrayao daqueles que forem publicos e fiscalizando
os pertencentes a entidades privadas;
15 - prestar serviyos de atendimento
saude da populayao,
com a cooperayao tecnica e financeira da Uniao e do Estado;
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16 - manter programas de educayao pre-escolar e de ensino
fundamental, com a cooperayao tecnica e financeira da Uniao e do
Estado;
17 - regulamentar, autorizar e fiscalizar a afixayao de cartazes
e anuncios, bem como a utilizayao de quaisq.uer outros meios de
publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de policia municipal;
18 - dispor sobre dep6sito e destino de animais e mercadorias
apreendidos em decorrencia de transgressao da legislayao municipal;
19 - dispor sobre registro, vacinayao e captura de anima is, com
a finalidade precfpua de erradicayao da raiva e outras molestias de
que possam ser portadores ou transmissores;
20 - instituir pianos de carreira para os servidores da administrayao publica direta, das autarquias e das funday6es publicas;
21 - constituir guarda municipal destinada
proteyao das instalay6es, bens e serviyos municipais, conforme dispuser a lei;
22 - promover a protec;ao do pratim6nio hist6rico-culturallocal,
observada a legislac;ao e as ac;6es fiscalizadoras federal e estadual;
23 - promover e incentivar 0 turismo local, como fator de desenvolvimento social e econ6mico;
24 - quanta aos estabelecimentos industriais, comerciais e similares:
a) conceder ou renovar licenc;a para instalac;ao, localizac;ao e funcionamento;
b) revogar a Iicenc;a daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais saude,
higiene, ao bem-estar,
recreac;ao, ao sossego publico ou aos bons costumes;
c) promover 0 fechamento daqueles que funcionarem sem licenc;a ou
em desacordo com a lei;
25 - estabelecer e impor penalidades por infrac;ao de suas leis
e regulamentos;
26 - formular e implantar a polftica municipal de saneamento
basico, bem como controlar, fiscalizar e avaliar 0 seu cumprimento.
II - suplementar a legislac;ao federal e a estadual no que cou-
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a Uniao e com 0 Estado, observadas as normas de cooperayao fixadas na lei complementar:
1- zelar pela guarda da Constituiyao, das leis e das instituiyoes
democraticas e conservar 0 patrim6nio publico;
II - cuidar da saude e assistencia publicas, da proteyao e garantia das pessoas portadoras de deficiencia;
III - proteger os documentos, as obras de arte e outros bens de
valor historico, artfstico e cultural, os monumentos e as paisagens
naturais e os sitios arqueologicos;
IV - impedir a evasao, a destruiyao e a descaracterizayao de
obras de arte e de outros bens de valor historico, artfstico e cultural;
V - proporcionar os meios de acesso
cultura, a educayao e
ciencia;
VI - proteger 0 meio ambiente e combater a poluiyao em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII- fomentar a produyao agropecuaria e organizar 0 abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construyao de moradias e a meIhoria das condiyoes habitacionais e de saneamento basico;
X - com bater as causas da pobreza e os fatores de marginalizayao, promovendo a integrayao dos setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoes de direitos de pesquisa e explorayao de recursos hfdricos e minerais em seu
territorio;
XII - estabelecer e implantar polftica de educayao para a seguranya do transito;
XIII - zelar pela defesa do consumidor;
XIV - estabelecer areas de preservayao das aguas utilizaveis
para 0 abastecimento da populayao, nos termos da Constifuiyao Estadual;
XV - participar da polftica estadual de saneamento basico.
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Capitulo III
Dos Principios Fundamentais
Art. 6° - Todo poder emana do povo, que 0 exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituiyao

Federal e desta Lei Organica.
Art. 7° - a Municipio de Barra Mansa reger-se-a par esta Lei
Organica, atendidos os principios constitucionais e respeitada a soberania popular.
Paragrafo unico - A soberania popular manifesta-se quando a
todos sac asseguradas condiyoes dignas de existencia e sera exercida:
1- pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto com igual
valor para todos;
II - pelo plebiscito;
III - pelo referendo;
IV - pela iniciativa popular no processo legislativo;
V - pela ayao fiscalizadora sobre a administrayao publica;
VI - pela participayao popular nas decisoes do Municipio e no
aperfeiyoamento democratico de suas instituiyoes.
Titulo II
DOS D1REITOS INDIVIDUAlS

E COLETIVOS

Art. 8° - a Municipio garantira a imediata e plena efetividade dos
direitos individuais e coletivos, mencionados nas Constituiyoes da Republica e do Estado, bem como daqueles constantes dos tratados e
convenyoes internacionais firmados pela Uniao.
Art. go - Ninguem sera discriminado, prejudicado ou privilegiado
em razao de nascimento, idade, etnia, raya, cor, sexo, orientayao
sexual, estado civil, trabalho rural ou urbano, religiao, convicyoes poIfticas ou filosoficas, deficiencia fisica ou mental, nem por ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condiyao social.

a

Art. 10 Municipio estabelecera, dentro de seu ambito de
competencia, sanyoes de natureza administrativa para quem descumprir 0 disposto no artigo anterior.
Art. 11 - a Municfpio atuara, em cooperayao com a Uniao e
o Estado, visando coibir a exigencia de atestado de esterilizayao
e de teste de gravidez como condiyoes para admissao ou permanencia no trabalho.

~.rt. 12 - a Municipio obriga-se a implantar e a manter orgao
especlflco para tratar das quest5es relativas
mulher, que tera sua
composi<;ao e competencia fixadas em lei, garantida a participa<;ao
de mulheres representantes da comunidade, com atua<;ao comprovada na defesa de seus direitos.

a

Art. 13 - Serao formadas Comiss5es de Etica junto ao Poder
Executivo, cujos objetivos serao:
I - garantir a educa<;ao igualitaria entre alunos de ambos os
sexos;
II - eliminar os estereotipos sexuais, racistas e socia is dos Iivros didat~cos, m~nuais escolares e Iiteratura infanto-juveni/;
_ .P~ragraf~ Unico Conselho da Condi<;ao Feminina, ou orgao sImilar, partlcipara obrigatoriamente das comiss5es a que se refere este artigo.
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Art.14 - E vedada, na Administra<;ao Publica Direta Indireta e
Fundac!~nal do Municipio, a contrata<;ao de empresas qu'e reproduzam pratlcas discriminatorias na admissao de mao-de-obra.
~,:. 15.- E ~e~ado ao Municipio veicular propaganda que resulte
em pratlca dlscnmmatoria.
Titulo
DA ORGANIZA<;Ao

III
DOS PODERES

Capitulo I
Do Poder Legislativo

Sec;ao I
Da Camara

Municipal

Art. 16 - a Poder Legi~lativo e exercido pela Camara Municipal,
compost~ de Vereadores eleltos para cada legislatura, em pleito direto, pelo sistema proporcional.
Paragrafo Unico - Cada legislatura tera a dura<;ao de 4 (quatro)
anos.

Art. 17 - a numero de Vereadores sera fixado pela Camara
Municipal, tendo em vista a popula<;ao do Municipio, observados os
limites estabelecidos na Constitui<;ao Federal em seu Artigo 29, IVe
ao seguinte:
I - a numero de habitantes a serem utilizados como base de
calculo do numero de Vereadores, sera aquele fornecido, mediante
certidao, pela Funda<;ao Instituto Brasileiro de Geografia e EstatisticaIBGE.
11- a numero de Vereadores sera fixado mediante Decreto Legislativo, ate 0 final da Sessao Legislativa do ana que anteceder as
elei<;5es;
111- A Mesa da Camara enviara ao Tribunal Regional Eleitoral,
logo apos sua edi<;ao, copia do Decreto Legislativo de que trata 0
Inciso anterior. (Nova reda~ao pela Emenda nO12)

Art. 18-As delibera<;5es da Camara Municipal e de suas comissoes serao tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposi<;ao em contrario na Constitui<;ao
Federal e nesta Lei Organica.
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Art. 19 - Cabe Camara Municipal, com a san<;ao do Prefeito,
legislar sobre todas as materias de competencia do Municipio, essencialmente sobre:
I - tributos municipais, arrecada<;ao e dispendio de suas renII - isen<;<3oe anistia em materia tributaria, bem como remissao
de dividas;
111- or<;amento anual, plano plurianual e autoriza<;ao para abertura de creditos suplementares e especiais;
IV - opera<;5es de credito, auxilios e subven<;5es;
V - concessao, permissao e autoriza<;ao de servi<;os publicos;
VI - concessao administrativa de uso de bens municipais;
VII - aliena<;ao de bens publicos;
VIII - aquisi<;ao de bens imoveis, salvo quando se tratar de doa<;ao sem encargos;
IX- organiza<;ao administrativa municipal, cria<;ao, transforma<;<30
e extin<;ao de cargos, empregos e fun<;5es publicos, bem como a

fixa<;ao dos respectivos vencimentos;
X - cria<;ao e estrutura<;ao de secretarias municipais, e demais
argaos da administra<;ao publica, bem assim a defini<;ao das respectivas atribui<;6es;
XI - aprova<;ao do Plano Diretor e demais planas e programas
de governo;
XII- autoriza<;ao para assinatura de convenios de qualquer natureza com outros Municipios au com entidades publicas au privadas;
XIII- delimita<;ao de peri metro urbano;
XIV - transferencia temporaria da sede do governo municipal;
XV - autoriza<;ao para mudan<;a de denomina<;ao de praprios,
vias e logradouros publicos;
XVI- normas urbanisticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento.
Art. 20 - E da competencia exclusiva da Camara Municipal:
1- eleger as membros de sua Mesa Executiva;
11- elaborar a Regimento Interno;
III - organizar as servi<;os administrativos internos e prover as
cargos respectivos;
IV - propor a cria<;ao au a extin<;ao dos cargos administrativos
internos e a fixa<;ao dos respectivos vencimentos;
V - conceder licen<;a ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadares;
VI - Autorizar a Prefeito a ausentar-se do Municipio, quando a
ausencia exceder a sete dias, au do territario Nacional, par qualquer
prazo. (Modificado pela Emenda nO 10)
VII - exercer a fiscaliza<;ao contabil, financeira e or<;amentaria
do Municipio, mediante controle externo e pelos sistemas de controle
interno do Poder Executivo;
VIII - tamar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sabre a
parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo maximo de sessenta dias de seu recebimento, observados as seguintes preceitos:
a) a parecer do Tribunal somente deixara de prevalecer par decisao
de dais ter<;os (2/3) dos membros da Camara;
b) decorrido a prazo de sessenta dias, sem delibera<;ao pela Camara, as contas serao consideradas aprovadas au rejeitadas, de acordo
com a conclusao do parecer do Tribunal de Contas;
c) no decurso do prazo previsto na alinea anterior, as contas do Pre-
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feito ficarao disposi<;ao de qualquer contribuinte do Municipio, para
exame e aprecia<;ao, a qual podera questionar-Ihes a legitimidade nos
termos da lei;
d) rejeitadas as contas, serao estas, imediatamente, remetidas ao
Ministerio Publico para as fins de direito;
IX - decretar a perda do mandata do Prefeito e dos Vereadores,
nos casas indicados na Constitui<;ao Federal, nesta Lei Organica e
na legisla<;ao federal aplicavel;
X - autorizar a realiza<;ao de opera<;ao de credito interno au
externo de qualquer natureza, de interesse do Municipio;
XI - proceder
tomada de contas do Prefeito, atraves de comissao especial, quando nao apresentadas
Camara, dentro de sessenta dias apas a abertura de sessao legislativa;
XII - aprovar convenio, acordo au qualquer outro instrumento
celebrado pelo Municipio com a Uniao, a Estado, outra pessoa juridica de direito publico interno, de direito privado au institui<;6es estrangeiras au multinacionais, sabre quaisquer materias;
XIII - estabelecer e mudar temporariamente a local de suas
reuni6es;
XIV - convocar a Prefeito, Secretario do Municipio au autoridade equivalente, para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora
para a comparecimento, importando a ausencia, sem justifica<;ao
adequada, em crime de responsabilidade, punivel na forma da legisla<;aofederal;
XV - encaminhar pedidos escritos de informa<;ao a Secretario
do Municipio au autoridade equivalente, importando crime de responsabilidade a recusa au 0 nao atendimento no prazo de trinta dias, bem
como a presta<;ao de informa<;6es falsas;
XVI- ouvir Secretarios do Municipio au autoridade equivalente
quando, por sua iniciativa e mediante entendimentos previos com a
Mesa, comparecer
Camara Municipal para expor assunto de relevancia da Secretaria au argao da administra<;ao de que for titular;
XVII - deliberar sobre a adiamento e a suspensao de suas reuni6es;
XVIII - criar comissao parlamentar de inquerito sabre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de um ter<;o (1/3) de
seus membros;
XIX - conceder titulo de cidadao honoraria au conferir homena-
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gem a pessoas que, reconhecidamente, tenham'prestado relevantes
serviyos ao Municipio ou nele tenham se destacado pela atuayao exemplar na vida publica e particular, mediante proposta, pelo voto de 2/3
(dois teryos) dos membros da Camara;
XX - solicitar a intervenyao do Estado no Municipio;
XXI - julgar 0 Prefeito, Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos em lei federal;
XXII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclufdos os da Administrayao Indireta;
XXIII - aplicar no mercado financeira os valores
disposiyao
da Camara Municipal, observados os seguintes principios:
a) as aplicayoes serao feitas em valores disponfveis e/ou nao compromissados;
b) as aplicayoes serao feitas em instituiyoes de creditos oficiais;
c) os rendimentos advindos das aplicayoes serao suplementados nas
dotayoes indicadas pela Mesa, no mes subsequente, pelo Executivo,
nao sendo, nos termos da Lei, considerados receitas da Camara;
XXIV - apreciar os atos do Interventor nomeado pelo Governador do Estado, na hip6tese de intervenyao estadual.
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Art. 21 - A maioria, a minoria, as representayoes partidarias,
mesmo com apenas um membra, e os blocos parlamentares terao
Lfder, e quando for 0 caso, Vice-Lfder.
Art. 22 - A Camara Municipal, observado 0 disposto nesta Lei
Organica, compete elaborar seu Regimento Interno, dispondo sobre
sua organizayao, polftica e provimento de cargos de seus serviyos e,
especial mente, sobre:
I - sua instalayao e funcionamento;
II - posse de seus membras;
III - eleiyao da Mesa, sua composiyao e suas atribuiyoes;
IV - periodicidade das reunioes;
V - comissoes;
VI - sessoes;
VII - deliberayoes;
VIII - todo e qualquer assunto de sua administrayao interna.

tinado ao seu funcionamento, observado 0 disposto no art. 20, XIII,
desta Lei Organica.
§ 1° 0 horario das sessoes ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal e 0 estabelecido em seu Regimento Interno.
§ 2° Poderao ser realizadas sessoes solenes fora do recinto
da Camara.
Art.24 • As sessoes serao publicas, salvo deliberayao em contrario de dois teryos (2/3) dos Vereadores, adotada em razao de motivo relevante.
Art. 25 • As sessoes somente serao abertas com a presenya
de, no minimo, um teryo (1/3) dos membras da Camara.
Panigrafo Unico - Considerar-se-a presente
sessao 0 Vereador que assinar 0 livro de presenya ate 0 infcio da Ordem do Dia,
participando dos trabalhos do Plenario e das votayoes.
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Art. 26 - Terao direito
palavra os Representantes
na Tribuna da Camara, nas sessoes.

Populares

Sec;ao II
Dos Vereadores
Art. 27 - Os Vereadores sao inviolaveis no exercicio do mandato
e na circunscriyao do Municipio, por suas opinioes, palavras e votos,
observado 0 disposto no art. 102, da Constituiyao Estadual, na forma
seguinte:
§ 1° Desde a expediyao do diploma, os membros da Camara
Municipal nao poderao ser presos, salvo em flagrante de crime inafian9avel, nem processados criminalmente, sem previa Iicenya da Casa,
observado 0 disposto no § 1°, art. 53, da Constituiyao Federal.
§ 2° No caso de flagrante de crime inafianyavel, os autos serao
remetidos, dentro de vinte e quatro horas, Camara Municipal, para
que, pelo voto secreta da maioria de seus membros, resolva sobre a
pris130e autorize, ou nao, a formay13o de culpa (Art.346 da Constitui9130Estadual).
§ 3° - Os Vereadores n130sac obrigados a testemunhar sobre
informa90es recebidas ou prestadas em raZ130do exercicio do mandato, nem sobre as pessoas que Ihes confiaram ou deles receberam
informa90es.
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Art. 28 • E vedado ao Vereador:
1- desde a expediyao do diploma:
a) firmar ou manter contrato com 0 Municipio, com suas autarquias,
fundayoes, empresas publicas, sociedades de economia mista ou
com empresas concessionarias de serviyo publico, salvo quando 0
contrato obedecer a c1ausulas uniformes'
b). a~eitar. cargo, emprego ou funyao, n; ambito da Administrayao
Publica Oln~ta.ou Indireta Municipal, salvo mediante a aprovayao em
c?ncurso publico e observando 0 disposto no art. 96, desta Lei Organlca;
1/. desde a posse:
a) ocupa: cargo, funyao ou emprego, na Administrayao Publica, Oireta ou Indlreta do Municipio, de que seja exoneravel "ad nutum", salvo
cargo de Secretario Municipal;
b) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal;
c) ser proprietario, controlador ou diretor de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa juridica de direito publico do
Municipio, ou nela exercer funyao remunerada;
d) patrocina~ causa junto ao Municipio em que seja interessada qualquer das entldades a que se refere a alinea "a" do inciso I, deste artigo.
Art. 29· Perdera 0 mandato 0 Vereador:
I - que infringir qualquer das proibiyoes estabelecidas no artigo
anterior;
/I - cujo procedimento for declarado incompativel com 0 decoro
parlamentar ou atentat6rio as instituiyoes vigentes;
_
1/1- ~ue utilizar-se do mandato para pratica de atos de corrupyao ou de Improbidade administrativa;
IV - que deixar de comparecer, em cada sessao anual, a terya
parte das Sessoes Ordinarias da Camara, salvo por motivo de doenya comprovada, licenya ou missao autorizada pela edilidade;
V - que fixar residencia fora de Municipio;
VI - que perder ou tiver suspensos os direitos politicos.
§ 1° • Alem de outros casos definidos no Regimento Interne da
Camara Municipal, considerar-se-a incompativel com 0 decoro parlament~r 0 abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepyao de vantagens ilicitas ou imorais.

§ 2°·

Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato sera
declarada pela Camara por voto secreta e maioria absoluta, mediante
provocayao da Mesa ou Partido Politico representado na Camara,
assegurada ampla defesa.
§ 3°· Nos casos previstos nos incisos III a VI, a perda sera
declarada pela Mesa da Camara, de offcio ou mediante provocayao
de qualquer de seus membros ou de Partido Politico representado na
Casa, assegurada ampla defesa.
Art. 30· 0 Vereador podera Iicenciar-se:
1- por motivo de doenya;
/I - para tratar, sem remunerayao, de interesse particular, desde que 0 afastamento nao ultrapasse cento e vinte dias por sessao
legislativa;
II/ - para desempenhar missao temporaria, de carater cultural
au de interesse do Municipio;
IV - por gestayao.
§ 1°· Nao perdera 0 mandato, considerando-se automaticamente
licenciado, 0 Vereador investido no cargo de Secretario Municipal, conforme previsto no art. 28, inciso II, alinea "a", desta Lei Organica.
§ 2° • Ao Vereador licenciado nos termos do inciso I, deste artigo, a Camara podera determinar 0 pagamento, no valor que estabelecer e na forma que especificar, de auxilio-doenya.
§ 3° • 0 auxilio de que trata 0 paragrafo anterior podera ser fixado no curso da legislatura e nao sera computado para efeito de calcu10 da remunerayao dos Vereadores.
§ 4° • A licenya para tratamento de interesse particular nao sera
inferior a trinta dias e 0 Vereador nao podera reassumir 0 exercicio do
mandato antes do termino da licenya.
§ 5° • Independentemente
de requerimento, considerar-secomo licenya 0 nao comparecimento
as reunioes de Vereador
privado, temporariamente,
de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso.
§ 6° • Na hip6tese do paragrafo 10, 0 Vereador podera optar pela
remunerayao do mandato.
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Art. 31 - Oar-se-a a convocayao do Suplente do Vereador nos
casos de vaga ou de licenya.

§ 1° - 0 Suplente convocado devera tomar posse no prazo de
15 (quinze) dias, contados da data da convoca<;ao, salvo justa motivo
aceito pela Camara, quando se prorrogara 0 prazo.
§ 2° - Enquanto a vaga, a que se refere 0 paragrafo anterior, nao
for preenchida, calcular-se-a 0 "quorum" em fun<;ao dos Vereadores
remanescentes.

Sec;aolll
Da Mesa da Camara
Art. 32 - A Camara reunir-se-a, a partir de 10 de janeiro, no primeiro ana da legislatura, para a posse de seus membros e elei<;ao da
Mesa.
§ 1° - A posse ocorrera em Sessao Solene que se realizara
independentemente
do numero, sob a presidencia do Vereador
mais idoso dentre os presentes.
§ 2° • 0 Vereador que nao tomar posse na Sessao prevista no
paragrafo anterior, devera faze-Io dentro do prazo de quinze dias do
inicio do funcionamento ordinario da Camara, sob pena de perda do
mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Camara.
§ 3° - Imediatamente ap6s a posse, os Vereadores reunir-se-ao
sob a Presidencia do mais idoso dentre os presentes e, havendo
maioria absoluta dos membros da Camara, elegerao os componentes da Mesa, que serao automaticamente empossados.
§ 4° - Inexistindo 0 numero legal, 0 Vereador mais idoso dentre
os presentes permanecera na Presidencia e convocara sess6es diarias ate que seja eleita a Mesa.
§ 5°- A elei<;ao da Mesa da Camara far-se-a ate 0 dia 10 (primeiro) de janeiro de cada ano, convocados os Senhores Vereadores com
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedencia, e empossados os eleitos sempre no dia 10 (primeiro) de janeiro. (Modificado
pela Emenda nO01)
Art. 33 - 0 mandato da Mesa sera de 1 (um) ano, permitida a recondu<;80para 0 mesmo cargo na elei<;8oimediatamente subsequente.

rneiro Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente, do Primeiro Secretario e do Segundo Secretario, os quais se substituirao nessa ordemo
§ 1° - Na constitui<;ao da Mesa e assegurada, tanto quanto possivel, a representa<;ao proporcional dos partidos ou dos blocos parlarnentares que participam da Casa.
§ 2° - Na ausencia dos membros da Mesa, 0 Vereador mais
idoso assumira a Presidencia.
§ 3° - Qualquer componente da Mesa podera ser destituido da
mesma, pelo voto de 2/3 (dois ter<;os) dos membros da Camara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribui<;6es
regimentais, elegendo-se outro Vereador para a complementa<;ao do
mandato.
Art. 35 - A Mesa, dentre outras fun<;6es, compete:
I - tomar todas as medidas necessarias
regularidade dos trabalhos legislativos;
II - propor projetos que criem ou extingam cargos nos servi<;os
da Camara e fixem os respectivos vencimentos;
111- apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de credit05 suplementares ou especiais, atraves do aproveitamento total ou
parcial das consigna<;6es or<;amentarias da Camara;
IV - promulgar a Lei Organica e suas emendas;
V - representar, junto ao Executivo, sobre necessidades de economia interna;
VI - contratar, na forma da Lei, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporaria de excepcional interesse publico;
VII - efetuar suplementa<;ao de suas dota<;6es or<;amentarias,
que se encontrarem exiguas, mediante cancelamento de dota<;6es
Constantes de seu or<;amento, que contenham saldo suficiente para
atendimento do pretendido.

a

Art. 36 - Dentre outras atribui<;6es, compete ao Presidente da
Camara:
I - representar a Camara em Juizo e fora dele;
11- executar, e com 0 Primeiro Secretario, dirigir e disciplinar os
trabalhos legislativos e administrativos da Camara;
III - interpretar e fazer cumprir 0 Regimento Interno;

IV - promulgar as leis com san<;ao tacita ou cujo veto tenha
sido rejeitado pelo plenario, desde que nao aceita esta decisao em
tempo habil, pelo Prefeito;
V - promulgar as resolu<;6es e decretos legislativos;
VI - fazer publicar os atos da Mesa, as resolu<;6es, decretos
legislativos e as leis que vier a promulgar;
VII - autorizar as despesas da Camara;
VIII- representar, por decisao da Camara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal;
IX - solicitar, por decisao da maioria absoluta da Camara, a
interven<;ao no Municipio, nos casos admitidos pela Constitui<;ao Federal e pela Constitui<;ao Estadual;
X - encaminhar, para parecer previo, a presta<;ao de contas do
Municipio ao Tribunal de Contas do Estado ou 6rgao a que for atribuIda tal competencia.
Art. 37 - E da competencia exclusiva da Mesa da Camara Municipal a iniciativa das leis que disponham sobre:
I - autoriza<;aopara abertura de creditos suplementares ou especiais, atraves do aproveitamento total ou parcial das consigna<;6esor<;amentarias da Camara;
II - organiza<;ao dos servi<;os administrativos da Camara, cria<;ao,transforma<;ao ou extin<;ao de seus cargos, empregos e fun<;6es
e fixa<;ao da respectiva remunera<;ao;
Paragrafo Unico - Nos projetos de competencia exclusiva da
Mesa da Camara, nao serao admitidas emendas que aumentem a
despesa prevista, ressalvado 0 disposto na parte final do inciso II deste artigo, se assinadas pela metade dos Vereadores.
Se9aolV
Da Sessao Legislativa Ordinaria
Art. 38 - A Camara Municipal reunir-se-a, anual e ordinariamente, na sede do Municipio, de 10 (primeiro) de Fevereiro a 31 (trinta e
um) de Dezembro. (Modificado pe/a Emenda nO01)
Art. 39 - A sessao legislativa ordinaria nao sera interrompida
sem dellbera<;ao sobre 0 projeto de lei or<;amentaria.

Se9ao V
Da Sessao Legislativa Extraordinaria
Art. 40 - A convoca<;ao extraordinaria

da Camara Municipal

far-se-a:
I - pelo Prefeito, quando este a entender necessaria;
II - pelo Presidente da Camara, para compromisso e a posse
do Prefeito e do Vice-Prefeito, em caso de vacancia do cargo;
III - pelo Presidente da Camara ou a requerimento da maioria
dos membros desta, em caso de urgencia ou interesse publico relevante.
Paragrafo unico - Na sessao legislativa extraordinaria, a Camara Municipal somente deliberara sobre a materia para qual foi convocada.
Se9ao VI
Das Comissoes
Art. 41 - A Camara tera comiss6es permanentes e especiais
definidas em seu Regimento Interno.
§ 1°. Na forma<;ao das comiss6es, assegurar-se-a tanto quanta possivel, a representa<;ao proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participem da Camara.
§ 2° - As comiss6es parlamentares de inquerito, que terao poderes de investiga<;ao pr6prios das autoridades judiciais, alem de outros previstos no Regimento Interne da Casa, serao criadas pela Camara Municipal, mediante requerimento de 1/3 (um ter<;o) de seus
membros, para a apura<;ao de fato determinado e por prazo certo,
sendo as conclus6es, se for 0 caso, encaminhadas ao Ministerio
Publico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos
infratores.
Art. 42 - Havera obrigatoriamente na Camara Municipal, uma
Comissao Permanente dos Direitos Humanos e uma Comissao de Defesa do Consumidor. (Modificado pe/as Emendas nOs 04 e 09)

~Se~ao VII
Do Processo Legislativo

subscrita, no minimo, por cinco por cento do total do numero de eleitores do Municipio.

Subse~ao 1
Disposi~oes
Gerais
Art. 43 - 0 processo legislativo municipal compreende a elaborayao de:
I - leis complementares;
II -leis ordinarias;
111-emendas
Lei OrgElnica Municipal;
IV - resoluyoes;
V - decretos legislativos.

a

Subse~ao II
Das Emendas
Lei Organica

a

Art. 44 - A Lei OrgElnica Municipal podera ser emendada mediante proposta:
1- de 1/3 (um teryo), no minimo, dos membros da Camara Municipal;
11- do Prefeito Municipal;
111-da populayao, subscrita por 5% (cinco por cento) do eleitorado do Municipio.
.
, .
§ 1° . A proposta sera votada em dois turnos com InterstlclO
minima de dez dias e aprovada por 2/3 (dois teryos) dos membros da
Camara.
§ 2° • A emenda Lei Organica Municipal sera promulgada pela
Mesa da Camara, com 0 respectivo numero de ordem.
§ 3° - A Lei Organica nao podera ser emend ad a na vigencia de
estado de sitio ou de intervenyao no Municipio.
A

a

Subse~ao III
Das Leis
Art. 45 - A iniciativa das leis complementares e ordinarias cabe
a qualquer Vereador, Comissao Permanente da Camara, ao Prefeito
e aos cidadaos, que a exercerao sob a forma de mOyao articulada,

Art. 46 - As leis complementares somente serao aprovadas se
obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Camara Municipal, observados os demais termos de votayao das leis ordinarias.
Paragrafo unico - Serao leis complementares dentre outras
previstas nesta Lei Organica:
1- C6digo Tributario do Municipio;
II - C6digo de Obras;
III - C6digo de Posturas;
IV - Estatuto do Funcionalismo Publico Municipal;
V - Lei Instituidora da Guarda Municipal;
VI - Lei de criayao de cargos, funyoes ou empregos publicos;
VII- Lei que instituir 0 Plano Diretor do Municipio.
Art. 47 - Sao de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:
_
1- criayao, transformayao ou extinyao de cargos, funyoes ou
empregos publicos na Administrayao Direta e Autarquica ou aumento
de remunerayao;
II - criayao, estruturayao e atribuiyoes das Secretarias, Departamento ou Diretorias equivalentes e 6rgaos da Administrayao PubliIII - materia oryamentaria e que autorize a abertura de creditos
ou conceda auxilios e subvenyoes.
§ 1° . Nao sera admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado 0 disposto no inciso III deste artigo.
§ 2° - 0 Prefeito podera solicitar urgencia para apreciayao de
projeto de sua iniciativa:
a) solicitada a urgencia, a Camara devera manifestar-se em 45 dias
sobre a proposiyao, contados da data em que for feita a solicitayao.
b) esgotado 0 prazo previsto na alfnea "a", sem deliberayao da Camara, sera a proposiyao incluida na Ordem do Dia, sobrestando-se
as demais proposiyoes, para que se ultime a votayao.
c) 0 prazo da alfnea "a" nao corre no periodo de recesso da Camara,
nem se aplica aos projetos de lei complementar.

Art. 48 -Aprovado 0 projeto de lei, este sera enviado ao Prefeito, que, aquiescendo, 0 sancionara.
§ 1° . 0 Prefeito, considerando 0 projeto, no todo ou em parte
inconstitucional ou contrario ao interesse publico, veta-Io-a, total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias uteis, contados da data do recebimento.
§ 2° . Decorrido 0 prazo do paragrafo anterior, 0 silencio do Prefeito importara em san<;ao.
§ 3° - 0 veto parcial somente abrangera texto integral de artigo,
de paragrafo, de inciso ou de alinea.
§ 4° - A aprecia<;ao do veto, pelo Plenario da Camara, sera feita
dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, em uma s6 discussac e vota<;ao, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado
pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores, em escrutfnio secreto.
§ 5° - Rejeitado 0 veto, sera 0 projeto enviado ao Prefeito para
promulga<;ao.
.- .§ 6° - Esgotado sem delibera<;ao 0 prazo estabelecido no § 4°,0
veto sera colocado na Ordem do Dia da sessao imediata, sobrestadas as demais proposi<;oes, ate sua vota<;ao final, ressalvadas as
materias de que trata 0 art. 47, § 2°, alineas "a", "b" e "c " desta Lei
Organica.
§ 7° - A nao promulga<;ao da lei no prazo de quarenta e oito
horas, pelo Prefeito, nos casos dos §§ 2° e 5°, autoriza 0 Presidente
da Camara a faze-Io em igual prazo.
Art. 49 - A iniciativa popular de projetos de lei sera exercida mediante a subscri<;ao por, no minimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado
do Municipio.
Art. 50 - A materia con stante do Projeto de Lei rejeitado somente podera ser objeto de novo projeto, na mesma Sessao Legislativa,
mediante proposta da maioria absoluta da Camara.
Subse~aolV
Dos Decretos Legislativos e das Resolu~oes
Art. 51 - Os projetos de resolu<;ao disporao sobre materia de
interesse interno da Camara e os projetos de decreto legislativo so-

bre os demais casos de competencia privati~a.
_
Paragrafo (mico - Nos casos de proJeto de resolu<;ao e de
'etosde decreto legislativo, considerar-se-a concluida a deliberaproJ
-'
'd'
,
·0 com a vota<;ao final e a elabora<;ao da norma JUri Ica, que sera
~a
C.
promulgada pelo Presidente da amara.
Subse~ao V
Da Fiscaliza~ao Contabil, Financeira, Operacional,
Patrimonial e Administrativa
Art. 52 - A fiscaliza<;ao contabil, financeira, operacional, patrimonial e administrativa do Municipio sera exercida pela Camar~ Muni. al , mediante controle externo e pelos sistemas de controle Interno
CIP
do Executivo, instituidos em lei.
..
§ 1°.0 controle externo da Camara sera exercido com 0 ~ux!1I0
do Tribunal de Contas do Estado ou 6rgao estadual a que for atnbulda
essa incumbencia e compreendera a aprecia<;ao das contas do Prefeito e da Mesa da Camara, 0 acompanhamento das atividades financeiras e or<;amentarias, bem como 0 julgamento das conta~ d.os administradores e demais responsaveis par bens e valores publlcos.
§ 2° . As contas do Prefeito e da Camara Municipal, presta~as
anualmente, serao julgadas pela Camara dentro de sessenta, dl~s
ap6s 0 recebimento do parecer previa do Tribunal de Contas ou or~ao
estadual a que for atribufda essa incumbencia, consid:rando-se Julgadas nos termos das conclusoes desse parecer, se nao houver deIibera<;ao dentro desse prazo.
.
§ 3° - Somente por decisao de 2/3 (dols ter<;os) dos ~embros
da Camara Municipal deixara de prevalecer 0 par~cer en:1tldo pelo
Tribunal de Contas do Estado ou 6rgao estadual Incumbldo dessa
missao.
§ 4° - As contas do Municipio ficarao, no decurso d? p~azo previsto no § 2° deste artigo,
disposi<;ao de qualquer contnb~l.nt~ para
exame e aprecia<;ao, 0 qual podera questionar-Ihes a legltlmldade,
nos termos da lei.
§ 5° - As contas relativas
aplica<;ao dos recurs~s tra~sferidos
pela Uniao e Estado serao prestadas na forma das leglsla<;oes federal e estadual em vigor, podendo 0 Municipio suplementa-Ias, sem
prejufzo de sua inclusao na presta<;ao anual de contas.

a

a

§ 6° - A funyao fiscalizadora-administrativa, quanta aos atos ou
omissoes dos agentes, sera exercida por:
I - votayao de pedido de interpelayao ao Executivo, sobre ate
de Secretario Municipal ou subordinado dele;
II - remessa de resoluyao, consignando tempo de dez minutos
na reuniao seguinte da Camara Municipal, para a leitura da resposta;
III - pedido de convocayao ou de voto de censura ao Secretario, na ausencia de resposta ou se 0 interpelante a julgar insatisfat6ria;
IV - remessa da resoluyao censurat6ria, com pedido de apreciayao pelo Secretario, em sua primeira reuniao formal seguinte;
V - pedido de votayao de mOyao de confianya no Executivo, se
houver corrigido 0 ato censurado, ou de mOyao de desconfianya, se
mantiver 0 ate censurado;
VI - rejeiyao obrigat6ria de toda nova praposiyao do Executivo,
enquanto nao for considerado sem efeito 0 ate censurado e corrigido;
VII- aplicayao de outras medidas cabiveis para a responsabilidade do agente fiscalizado.

III - A Representayao do Prefeito sera de 2/3 (dois teryos)
do valor do seu subsidio;
IV - 0 Vice-Prefeito percebera remunerayao equivalente a
2/3 (dois teryos) do Subsidio do Prefeito;
V- 0 Vereador recebera remunerayao equivalente a 70%
(setenta por cento) daquela recebida em especie pelo Deputado Estadual, nao podendo ultrapassar a 5% (cinco por cento) da Receita
Municipal;
VI- A Verba de Representayao da Mesa Diretora da Camara Municipal, a saber:
a) - Presidente - 2/3 (dois teryos) da Representayao do
b) - 1° Secretario - 1/3 (hum teryo) da Representayao do
Prefeito. (Modificado pela Emenda nO03)
Capitulo II
Do Poder Executivo
Sec;ao I
Do Prefeito e Vice-Prefeito

I - criar condiyoes indispensaveis para assegurar eficacia ao
contrale externo e regularidade
realizayao da receita e despesa;
II - acompanhar as execuyoes de pragramas de trabalho e do
oryamento;
III - avaliar os resultados alcanyados pelos administradores;
IV - verificar a execuyao dos contratos.

a

Sec;ao VIII
Da Remunerac;ao dos Agentes

Politicos

Art. 54 - A remunerayao do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores sera fixada atraves de Resoluyao, observando 0 contido
na Emenda Constitucional nO01, de 03/03/92, a saber:
I - A remunerayao do Prefeito sera composta de Subsidios e Verba de Representayao;
II - 0 Subsidio do Prefeito sera de 75% (setenta e e cinco
por cento) da remunerayao do Deputado Estadual;

Art. 55 - 0 Poder Executivo Municipal e exercido pelo Prefeito,
auxiliado pelos Secretarios Municipais ou Diretores, com atribuiyoes
equivalentes ou assemelhadas.
Paragrafo unico - Sao condiyoes para elegibilidade do Prefeito e Vice-Prefeito:
1- a nacionalidade brasileira;
11- 0 pleno exercfcio dos direitos politicos;
III - 0 alistamento eleitoral;
IV - 0 domicflio eleitoral na circunscriyao;
V - a filiayao partidaria;
VI- a idade minima de vinte e um anos;
VII - ser alfabetizado.
Art. 56 - A eleiyao do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se a
simultaneamente com a de Vereadores, nos termos estabelecidos no
Art.29, incisos I elida Constituiyao Federal.
Paragrafo unico - A eleiyao do Prefeito importara na do VicePrefeito com ele registrado.

Art. 57 - 0 Prefeito e Vice-Prefeito tomarao posse no dia 1° de
janeiro do ana subsequente
eleiyao em Sessa a da Camara Municipal, prestando a compromisso de manter, defender e cumprir a Lei
Organica, observar as leis da Uniao, do Estado e do Municipio, promover a bem geral dos munfcipes e exercer a cargo sob a inspirayao
da democracia, da legitimidade e da legalidade.
Paragrafo unico - Decorridos dez dias da data fixada para a
posse, se a Prefeito au a Vice-Prefeito, salvo motivo de forya maior,
nao tiver assumido a cargo, este sera declarado vago.

a

Art. 58 - Substituira a Prefeito, no caso de impedimenta e suceder-Ihe-a, no de vaga, a Vice-Prefeito.
§ 1° - 0 Vice-Prefeito, nao podera recusar-se a substituir a Prefeito, sob pena de extinyao de mandata.
§ 2° - 0 Vice-Prefeito, alem de outras atribuiyoes que Ihe forem
conferidas par lei, auxiliara a Prefeito, sempre que par ele for convocado
para missoes especiais.
Art. 59 - Em caso de impedimenta do Prefeito e do Vice-Prefeito, au vacancia do cargo, assumira a administrayao municipal a Presidente da Camara, interinamente.
Paragrafo unico - A recusa do Presidente da Camara, por
qualquer motivo, a assumir a cargo de Prefeito, importara em automatica renuncia
sua funyao de dirigente do Legislativo, ensejando
assim, a eleiyao de outro membra para ocupar, como Presidente da
Camara, a Chefia do Poder Executivo.

a

Art. 60 - Verificando-se a vacancia do cargo de Prefeito e inexistindo Vice-Prefeito, observar-se-a a seguinte:
1- ocorrendo a vacancia ate 31 de dezembro do terceiro ana do
mandato, dar-se-a a eleiyao no maximo em 90 dias ap6s, cabendo
aos eleitos completar a perfodo de seus antecessores;
II - ocorrendo a vacancia no ultimo ana de mandato, sera realizada no maximo 30 dias ap6s a ultima vaga do cargo, pela Camara
Municipal, podendo ser eleito qualquer um dos seus Vereadores au
outro munfcipe escolhido pela Camara, desde que preencha as requisitos estabelecidos pela Lei Eleitoral.

eleir~o para a perfodo subsequente, e tera inicio em 1° de janeiro do
re
~
I . ana seguinte ao de sua e elyao..
Art. 62 - 0 Prefeito e a Vice-Prefelto, quando no exerCICIOdo
cargo nao poderao, sem previa au~orizayaO da .Camara, ausent~ro-~e
do Municipio par mais de 7 (sete) dlas consecutlvoS, nem do tern ana
Nacional, par qualquer prazo, sob p~na. de perda. ~o. cargo ..
§ Unico - Nos casas de ausencla do te:r~t~no N~clonal e/o~
estando as mesmos ausentes, m~sm~ em terntono Naclonal, na .hlotese de ocorrencia de fatos que Impliquem em estado de emergen~~ au calamidade publica no Municipio, ocorrera a previsto nos Artigos 58 e 59. (Modificado pela Emenda nO10)
0

•

Art. 63 - A remunerayao do Prefeito sera estipulada na forma
dos incisos I, II e III do art.54, desta Lei Organica.
Art. 64 - E vedado ao Prefeito assumir outro cargo au funyao na
Administrayao Publica Direta au Indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso publico e observado a disposto no art. 38, II, IV e V,
da Constituiyao Federal, e no art. 96 desta Lei Organica.
§ 1 ° - Ao Prefeito e ao Vice-Prefeito e vedado desempenhar
funyao, a qualquer titulo, em empresa privada.
.
.
§ 2° - A infringencia ao disposto neste artigo e em seu § 1° Implicara em perda do mandata.
Art. 65 - As incompatibilidades declaradas no Art.28, seus i~~i50S e letras, desta Lei Organica, estendem-se, no que forem aplicaveis, ao Prefeito e aos Secretarios Municipais au autoridades equivalentes.
Se~ao II
Das Atribui~oes do Prefeito

*** Art. 66 - Compete ao Prefeito, entre outras atribuiyoes:
1 - iniciar a processo legislativo, na forma e casas previstos
nesta Lei Organica;
II - representar a Municipio em Jufzo e fora dele;
111- sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela
Camara e expedir as regulamentos para sua fiel execuyao;

IV - vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados
pela Camara;
V - nomear e exonerar os Secretarios Municipais e os Diretores
dos 6rgaos da Administrayao Publica Direta e Indireta;
VI - decretar, nos termos da lei, a desapropriayao por necessidade ou utilidade publica, ou por interesse social;
VII - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;
VIII - permitir ou autorizar 0 usa de bens municipais, por terceiros, de acordo coma lei;
IX - prover os cargos publicos e expedir os demais atos referentes a situayao funcional dos servidores;
X - enviar a Camara os projetos de lei relativos ao oryamento
anual e ao plano plurianual do Municipio e das suas autarquias;
XI - encaminhar a Camara, ate 15 de abril, a prestayao de contas, bem como os balanyos do exercicio findo;
;
XII- encaminhar aos orgaos competentes_ os pianos de aplicayao e as prestayoes de contas exigidas em Lei;
XIII - fazer publicar os atos oficiais;
XIV - prestar a Camara, dentro de quinze dias, as informayoes
pela mesma solicitadas, salvo prorrogayao, a seu pedido e por identico prazo, em face da complexidade da materia ou da dificuldade de
obtenyao, nas respectivas fontes, de dados necessarios ao atendimento do pedido;
XV - prover os serviyos e obras da Administrayao Publica;
XVI - superintender a arrecadayao dos tributos, bem como a
guarda e aplicayao da receita, autorizando as despesas e pagamento
dentro das disponibilidades oryamentarias ou dos creditos votados
pela Camara;
XVII - colocar a disposiyao da Camara, dentro de dez dias de
sua requisiyao, as quantias que devam ser despendidas de uma so
vez, ate 0 dia 20 de cada mes, os recursos correspondentes as dotayoes oryamentarias, compreendendo os creditos suplementares e
especiais;
XVIII - aplicar multas previstas em leis e contratos bem como
reve-Ias, em grau de recurso, quando impostas irregular~ente;
~X - resolver sobre os requerimentos, reclamayoes ou representayoes que Ihe forem dirigidos;
XX - oficializar, obedecidas as normas urbanfsticas aplicaveis,

as vias e logradouros publicos, mediante denominayao aprovada somente pela Camara Municipal;
XXI - convocar, extraordinariamente, a Camara quando 0 interesse da Administrayao 0 exigir;
XXII - aprovar projetos de edificayao e pianos de loteamento,
arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;
XXIII- apresentar, anualmente, a Camara, relatorio circunstandado sobre 0 estado das obras e dos serviyos municipais, bem assim 0 programa da Administrayao para 0 ana seguinte;
XXIV - organizar os serviyos internos das repartiyoes criadas
par lei, com observancia do limite das dotayoes a elas destinadas;
XXV - contrair emprestimos e realizar operayoes de credito,
mediante previa autorizayao da Camara;
XXVI- providenciar sobre a administrayao dos bens do Municipio e sua alienayao, na forma da lei;
XXVII - organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviyos relativas as terras do municipio;
XXVII- desenvolver 0 sistema viario do Municipio;
XXIX - conceder auxilios, premios e subvenyoes, nos limites
das respectivas verbas oryamentarias e do plano de distribuiyao, previa e anualmente aprovado pela Camara;
XXX - providenciar sobre 0 incremento do ensino;
XXXI - estabelecer a divisao administrativa do Municipio,
de acordo com a lei;
XXXII - solicitar 0 auxflio das autoridades policiais do Estado, para garantia do cumprimento de seus atos;
XXXIII - Solicitar, obrigatoriamente, autorizayao a Camara para
ausentar-se do Municipio por tempo superior a sete dias ou do territoria Nacional, por qualquer prazo. (Modificado pela Emenda nO10)
XXXIV - adotar providencias para a conservayao e salvaguarda do patrimonio municipal;
XXXV - publicar, ate trinta dias apos 0 encerramento de cada
bimestre, relatorio resumido da execuyao oryamentaria;
XXXVI- estimular a participayao popular e estabelecer programas de incentivo a projetos de organizayao comunitaria, nos
campos social e economico, de cooperativas de produyao e de
mutiroes;
XXXVII - enviar ate 0 dia 15 do mes subsequente 0 balan-

xiliares diretos do Prefeito,

definindo-Ihes

a competencia,

de-

~~res e responsabilidades.
Art. 67 - a Prefeito podera delegar, por decreto, a seus au
xiliares, as fun<;:6es administrativas
previstas nos incisos, IX, X
e XXIV do artigo anterior.

Art. 73 - as Secretarios ou Diretores sac solidariamente
responsaveis com 0 Prefeito pelos atos que assinarem, ordena-

Se~ao III

Art. 74 - Lei Municipal, de iniciativa do Prefeito, podera criar
Administra<;:6es de Bairros e Administra<;:6es Distritais.

Da Responsabilidade

do Prefeito

Art. 68 - Sao crimes de responsabilidade
do Prefeito 0
previstos em lei federal.
Paragrafo unico - a Prefeito sera julgado, pela pratica d
crime de responsabilidade,
perante 0 Tribunal de Justi<;:a do Es
tado.
Art. 69 - Sao infra<;:6es polltico-administrativas
do Prefeito
as previstas em lei federal.
Paragrafo unico - a Prefeito sera julgado, pela pratica de
infra<;:6es polltico-administrativas,
perante a Camara.
Art. 70 - Sera declarado vago, pela Camara Municipal,
cargo de Prefeito, quando:
I - ocorrer falecimento,
renuncia ou condena<;:ao por crime funcional ou eleitoral;
II - deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela
Camara, dentro do prazo de dez dias;
III - infringir as normas dos artigos 28 e 62, desta Lei Organica;
IV - perder ou tiver suspensos os direitos politicos.

°

Se~ao IV
Dos Secretarios

Municipais

Art. 71 - Sao auxiliares diretos do Prefeito:
I - os Secretarios Municipais;
II - os Diretores de 6rgaos da Administra<;:ao
reta, Indireta e Fundacional.

rem ou praticarem.

Art. 75 - as auxiliares diretos do Prefeito apresentarao
declara<;:ao de bens no inicio e no termino do exercicio do cargo, que constara dos arquivos da Prefeitura, devendo c6pias
das mesmas serem devidamente encaminhadas
Camara Mu-

a

nicipal.

DA ORGANIZACAO

Titulo IV
DO GOVERNO MUNICIPAL

Capitulo I
Do Planejamento Municipal
Art. 76 - a Municipio devera organizar a sua administra<;:ao,
exercer suas atividades e promover sua politica de desenvolvimento
urbano dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano Diretor e
mediante adequado Sistema de Planejamento.
§ 1° - a Plano Diretor e 0 instrumento orientador e basico
dos processos de transforma<;:ao do espa<;:o e de sua estrutura
territorial servindo de referencia para todos os agentes publicos e
privados que atuam na cidade.
§ 20 _ Sistema de Planejamento e 0 conjunto de 6rgaos, normas , recursos humanos e tecnicos voltados
coordena<;:ao de a<;:ao
planejada da Administra<;:ao Municipal.
§ 3° - Sera assegurada, pela participa<;:ao em 6rgao competente
do Sistema de Planejamento, a coopera<;:ao de associa<;:6es representativas, legalmente organizadas, com 0 planejamento municipal,
conforme estabelecido no art. 29, X, da Constitui<;:ao Federal, bem

a

Publica

Di-

como a participayao de um Vereador representante da Camara Muni
cipal.

a Municipio,

atraves de iniciativa do Prefeito, elaborara
o seu Plano Diretor, nos limites da competencia municipal das fun~
yoes da vida coletiva, abrangendo habitayao, trabalho, circulayao e
recreayao, e considerando em conjunto os aspectos fisicos, econo~
micos, sociais e administrativos, nos seguintes termos:
1- no tocante ao aspecto fisico-territorial, 0 Plano devera conter
disposiyoes sobre sistema viario urbano e rural, zoneamento urbano,
o lot.eamento para fins urbanos, a edificayao e os serviyos publicos
localS;
II - no que se refere ao aspecto economico, 0 Plano devera
in_screver disposiyao sobre 0 desenvolvimento economico e integrayao das economias municipal e regional;
III - no referente ao aspecto social, devera 0 Plano conter normas de promoyao social da comunidade e criayao de condiyoes de
bem-estar da populayao;
IV - no referente ao aspecto administrativo, devera 0 Plano consignar nor~as de organizayao institucional que possibilitem a perman:nte planlficayao das atividades publicas municipais e sua integrayao nos pianos estadual e nacional.
Paragrafo unico - As normas municipais de edificayao, zoneamento e loteamento ou para fins urbanos, atenderao as peculiaridades locais e as legislayoes federal e estadual pertinentes.
Art. 77 -

. Art. 78 - A elaborayao do Plano Diretor devera compreender as
segulntes fases, respeitadas as peculiaridades do Municipio:
1- estudo preliminar, abrangendo:
a) avaliayao das condiyoes de desenvolvimento;
b) avaliayao das condiyoes de administrayao;
II - diagn6stico:
a) do desenvolvimento economico e social'
b) da organizayao territorial;
,
c) das atividades-fim da Prefeitura'
d) da organizayao territorial
'
,11.1
- definiyao de diretrizes, compreendendo:
a) polltlca de desenvolvimento' ,

b) diretrizes de desenvolvimento economico e social;
c) diretrizes de organizayao administrativa e das atividades-meio

da

Prefeitura;
IV - instrumentayao, incluindo:
a) instrumento legal do Plano;
b) programas relativos as atividades-fim;
c) programas relativos as atividades-meio;
d) programas dependentes da cooperayao de outras entidades publicas;

§ 10 _ a Plano Diretor devera ser revisto a cada periodo de 5

(cinco) anos.
§ 20 _ Fica vedada a legislayao ou regulamentayao por decreto
ou resoluyao, sobre quaisquer das materias deste artigo, antes do
prazo determinado no paragrafo anterior.
Capitulo II
Da Administra(f3o
Publica

Art. 79 - A Administrayao Publica Direta, Indireta e Fundacional,
de qualquer dos Poderes do Municipio, obedece aos principios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e tambem ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funyoes publicos sac acessiveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
II Municipio proporcionara aos servidores, homens e muIheres, oportunidades adequadas de crescimento profissional, atrayeS de programa de formayao de mao-de-obra, aperfeiyoamento e
reciclagem, inclusive para habilitayao no atendimento especifico a

a

mulher;
III - a investidura em cargo ou emprego publico depende de
aprovayao previa em concurso publico de provas ou de provas e titulos, ressalvadas as nomeayoes para cargo em comissao declaradas
em lei de livre nomeayao e exonerayao;
IV - 0 prazo de validade de concurso publico e de ate dois anos,
prorrogavel uma vez por igual periodo;
V - durante 0 prazo improrrogavel previsto no edital de convoca9ao, aquele aprovado em concurso publico de provas ou de provas
e titulos deve ser convocado, com prioridade, sobre novos concursa-

dos, para assumir cargo ou emprego, na carreira;
VI - os cargos em comissao e as fun<;oes de confian<;a deve
ser exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de car
reira tecnica ou profissional, nos casos e condi<;oes previstos em lei
VII - e garantido ao servidor publico 0 direito livre associa<;a
sindical;
VIII - 0 direito de greve sera exercido nos termos e nos limite
definidos em lei complementar federal;
IX - a lei reservara percentual dos cargos e empregos publico
para as pessoas portadoras de deficiencia e definira os criterios par
sua admissao;
X - a lei estabelecera os casos de contrata<;ao por tempo de
terminado pata atender a necessidade temporaria, de excepcional in
teresse publico;
XI- a revisao de remunera<;ao dos servidores publicos far-sesempre na mesma data, e com os mesmos indices de reajuste;
XII - a lei fixara 0 limite maximo entre a maior e a menor remu
nera<;ao dos servidores publicos (salario base), observado, como limi
te maximo, os valores percebidos como remunera<;ao, em especie, pel
Prefeito;

a

XIII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo nao po
derao ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIV - e vedada a vincula<;ao ou equipara<;ao de vencimentos
para efeito de remunera<;ao de pessoal do servi<;o publico, ressalva
do 0 disposto no inciso anterior e no § 1°, art. 95, desta Lei Organica
XV - os acrescimos pecuniarios percebidos por servidor publi
co nao serao computados nem acumulados para fins de concessa
de acrescimos anteriores, sob 0 mesmo titulo ou identico fundamen
to;
XVI- os vencimentos dos servidores publicos sac irredutiveis
a remunera<;ao observara 0 que dispoem os incisos XI e XII dest
artigo, bem como os arts. 150, II, 153, III e 153, § 2°, I, da Constitui<;a
Federal;
XVII - e vedada a acumula<;ao remunerada de cargos pUblicos,
exceto quando houver compatibilidade de horarios:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro tecnico ou cientffico·
c) a de dois cargos privativos de medico.
'

XVIII - a proibi<;ao de acumular estende-se a empregos e fun90es e abrange autar9uias, e~presas publicas, ~o~iedades de economia mista e funda<;oes mantldas pelo Poder Publico;
XIX - a administra9ao fazendaria e seus servidores fiscais terao, dentro de suas areas de competencia e jurisdi<;ao, precedencia
sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
Art. 80 - 0 processo administrativo obedecera, entre outras a
serem fixadas por lei, as seguintes disposi<;oes:
I - 0 pedido de informa<;oes sobre quaisquer assuntos em poder de 6rgao publico municipal, com fornecimento de c6pias ou outras formas dispendiosas, sera atendido na hora, mediante taxa de
expediente;
II - 0 despacho informativo ou parecer consultivo contrarios ao
requerido, por servidor, somente podera ser adotado depois da previa
contradita do interessado;
III - dentro de dois dias da emissao do ate a contraditar, sera
enviada c6pia ao interessado, contra recibo;
IV - 0 requerente, ou seu procurador, podera retirar 0 processo
por dez dias, para oferecer contradita ou recurso;
V - das decisoes cabem, dentro de dez dias da ciencia pelo
interessado, sucessivamente, pedido de reconsidera<;ao, recurso hierarquico, avoca<;ao a 6rgao colegiado especifico ou ao Prefeito;
VI - as decisoes terminativas
na esfera administrativa
serao motivadas
com os fundamentos
legais e publicadas
no 6rgao oficial;
VII - todo processo funcional tera que ser encerrado dentro de
sessenta dias;
VIII- a reclama<;ao funcional que terminar pelo reconhecimento
de diferen<;a atrasada, tera seu pagamento acrescido da atualiza<;ao
moneta ria e juros de um por cento ao mes, cobraveis pelo Municipio
regressivamente do responsavel pelo retardo da solu<;ao;
IX - a sucumbencia do Municipio nas a<;oes judiciais, provocadas por atos de seus agentes ou 6rgaos, importara na imediata:
a) execu<;ao administrativa espontanea da decisao judicial;
b) pagamento ao vencedor de indeniza<;ao administrativa no valor da
metade da quantia que for Iiquidada na a<;ao, em caso de acordo;
c) apura<;ao, responsabiliza<;ao e a<;ao regressiva contra os servidores culpados pela a<;ao.

Art. 81 - Ressalvados os casos especificos na legisla<;:ao, a
obras, servi<;:os, compras e aliena<;:oes serao contratados mediant
processo de licita<;:aopublica que assegure igualdade de condi<;:oe
a todos os concorrentes, com clausulas que estabele<;:am as obri
ga<;:oesde pagamentos, mantidas as condi<;:oes efetivas da propos
ta, nos termos da lei, 0 qual somente indicara as exig€mcias de qua
lifica<;:ao tecnica e economica indispensaveis a garantia do cumpri
mento das obriga<;:oes (art. 37, XXI, da Constitui<;:ao Federal).
Paragrafo unico - Nos processos Iicitatorios de que trata
"caput" deste artigo, a Camara Municipal, obrigatoriamente, tera u
Vereador como seu representante.
Capitulo II/
Das Obras e Servi~os Municipais
Art. 82 - A realiza<;:ao de obras publicas municipais devera estar adequada as diretrizes do Plano Diretor.
Art. 83 - Ressalvadas as atividades de Planejamento e controIe, a Administra<;:ao Municipal podera desobrigar-se da realiza<;:aomaterial de tarefas executivas, recorrendo, sempre que conveniente ao
interesse publico, a execu<;:ao indireta, mediante concessao ou permissao, de servi<;:opublico ou de utilidade publica, verificando que a
iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e capacitada
para 0 seu desempenho.
§ 1° - A permissao deservi<;:o publico ou de utilidade publica, sempre a titulo precario, sera outorgada por decreto, apos edital de chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente, garantida
ampla divulga<;:ao.
§ 2° - A concessao so sera feita com autoriza<;:ao legislativa,
mediante contrato, precedido de concorrencia.
§ 3° - 0 Municipio podera retomar, sem indeniza<;:ao, os servi<;:ospermitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com 0 ate ou contrato, bem como aqueles que se revelem
insuficientes para 0 atendimento dos usuarios.
§ 4° - A autoriza<;:ao de execu<;:ao de servi<;:os publicos por terceiros, mediante permissao ou concessao, podera ser cassada por
iniciativa popular:

1_ 0 processo de cassac;ao tera inicio por abai~o-as~inad? compos t 0 de , pelo menos , 5% (cinco por cento) dos eleltores Inscntos no
Municfpio;
.
_
..
_
,
/I - no abaixo-asslnado constarao nome, Identlfica<;:ao, atraves
umero do titulo do eleitor e endere<;:o, sendo encaminhado ao
do
n
. - db'
Legislativo Municipal, atraves de assocla<;:ao
e, alrro, en!t'd a d e dIe
c1asse, sindicato ou clube de servi<;:os, que sera responsave l pe 0
declarado no mesmo.
Art. 84 - 0 transporte coletivo de passageiros e um servic;o
'blico
essencial, sendo de responsabilidade
do
pu
_
. Municipio
.. 0 planeja.
mento, a opera<;:ao direta ou concessao das Ilnh.a~ municipals.
§ 1° - Devera ser criada a Empresa Municipal de Transporte
Coletivo.
§ 2° - Cada contrato de permissao ou concessao para emp~esas de transporte coletivo se extinguira no prazo de 120 (cento e vlnte) dias apos 0 final do mandato de cada Prefeito ou seu substituto.
§ 3° - A concessao sera renovada caso a empresa tenha cumprido todas as exigencias da lei.
§ 4° - Sao isentos do pagamento de tarifas nos transportes
coletivos urbanos:
I - os cidadaos com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de
idade;
/I - os alunos da rede publica devidamente uniformizados ou
identificados;
III - as crianc;as ate cinco anos de idade;
IV - As pessoas portadoras de deficiencia, conforme definic;oes
ditadas em Lei Ordinaria e seus acompanhantes. (Modificado pela
Emenda nO 02))
..
V - Integrantes da Guarda Municipal devidamente habllitados,
conforme Lei Complementar. (lncluido pela Emenda nO 08)
§ 5° - 0 aumento da tarifa de transporte coletivo devera ser comunicado a popula<;:ao no prazo de 7 (sete) dias antes de sua vigencia.

§ 6° - Serao fixados nos terminais de onibus, e nos seus interiores, horarios e itinerarios dos referidos veiculos. ( Modificado
Emendas nOs 02 e 08)

pelas

Art. 85 - Compete ao Municipio a administra<;:ao do transito.
0 transporte de material toxico ou infla
mavel na zona urbana, e 0 transporte pesado, atraves de carretas
pelo centro urbano da sede do Municipio e dos Distritos.
§ 2° - Nao sera permitida a instala<;:aode garagens, depositos
patio de manobras, destinados a cargas pesadas, dentro da cidade.

§ 1° - Nao sera permitido

Art. 86 - Lei especifica dispora sobre:
I - regime das empresas concessionarias e permissionarias d
servi<;:os publicos ou de utilidade publica, 0 carater especial de se
contrato e de sua prorroga<;:ao e as condi<;:oes da caducidade, fiscali
za<;:aoe rescisao da concessao ou permissao;
II - os direitos dos usuarios;
111- polftica tarifaria, levando-se em considera<;:ao, entre outro
elementos, a distancia e a estrada a ser percorrida;
IV - a obriga<;:ao de manter servi<;:osadequados;
V - as reclama<;:oes relativas as presta<;:oes de servi<;:os publi
cos ou de utilidade publica.
Paragrafo unico - As tarifas dos servi<;:os publicos ou de utili
dade publica deverao ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista
justa remunera<;:ao, garantida ampla divulga<;:ao nos meios de comu
nica<;:aodo Municipio.
Art. 87 - 0 Municipio podera realizar obras e servi<;:osde inte
resse comum mediante convenio com 0 Estado, a Uniao ou entida
des particulares ou mediante consorcio com outros Municipios, d
acordo com a lei.
Capitulo IV
Dos Bens Municipais
Art. 88 - Constituem bens municipais todas as coisas moveis e
imoveis, direitos e a<;:oesque, a qualquer titulo, perten<;:amao Municipio.
Art. 89 - Cabe ao Prefeito a administra<;:ao dos bens municipais, respeitada a competencia da Camara quanta aqueles utilizados
em seus servi<;:os.

tencia de interesse publico devidamente justificado, sera sempre preedida de avaliac;ao e obedecera as seguintes normas:
c
1_ quando imoveis, dependera de autoriza<;:ao legislativa e concorrencia, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doac;ao, constando da lei e da escritura publica os encargos do
donatario, 0 prazo de seu cumprimento e a c1ausula de retrocessao,
sob pena de nulidade do ato;
b) permuta;
II - quando moveis, dependera de Iicita <;:ao,dispensada esta
noS seguintes casos:
a) doac;ao, que sera permitida exclusivamente para fins de interesse
social;
b) permuta;
c) venda de a<;:oes,que sera obrigatoriamente efetuada em bolsa.
§ 1° - 0 Municipio preferentemente a venda ou doa<;:aode seus
bens imoveis, outorgara concessao de direito real de use, mediante
previa autoriza<;:ao legislativa e concorrencia. A concorrencia podera
ser dispensada por Lei, quando 0 usa se destinar a concessionaria
de servi<;:opublico, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse publico, devidamente justificado.
§ 2° - A venda aos proprietarios de imoveis lindeiros de areas
urbanas remanescentes e inaproveitaveis para edifica<;:ao, resultantes de obras publicas, dependera apenas de previa avalia<;:aoe autoriza<;:aolegislativa. As areas resultantes de modifica<;:ao de alinhamenta serao alienadas nas mesmas condi<;:oes, quer sejam aproveitaveis ou nao.
Art. 91 - A aquisi<;:aode bens imoveis, por compra ou permuta,
dependera de previa avalia<;:aoe autoriza<;:ao legislativa.
Art. 92 - 0 usa de bens municipais por terceiros podera ser
feito mediante concessao, permissao ou autoriza<;:ao,conforme 0 caso
e quando houver interesse publico, devidamente justificado.
§ 1° - A concessao administrativa, dos bens de usa especial e dominicais,dependera de lei e concorrencia e far-se-a mediante contrato sob pena
de nulidade do ato. A concorrencia podera ser dispensada, mediante lei,
quando 0 usa se destinar a concessionaria de servi<;:opublico, a entidades
assistenciais ou quando houver interesse publico relevante, devidamente
justificado.

§ 2° - A concessao administrativa de bens publicos de uso c
mum somente sera outorgada mediante autorizar;ao legislativa.

§ 1° - 0 auxilio sera pago no valor correspondente a 3 (tres)

salarios mfnimos regionais.
§ 2° - 5e as despesas do funeral nao forem ocorridas por pesArt. 93 - Podera ser permitido a particular, a tftulo oneroso 0
soa
da
familia do servidor ou inativo, 0 valor das mesmas sera pago a
gratuito, conforme 0 caso, 0 uso do subsolo ou do espar;o aereo d
logradouros publicos para construr;ao de passagem destinada segu quem as tiver com~rovadame~te realizado, respeitado 0 valor maximo previsto no paragrafo antenor.
ranr;a ou conforto dos transeuntes e usuarios ou para outros fins de int
§ 3° - No caso de acumular;ao legal de cargo, 0 auxilio devido
resse urbanistico, com a autorizar;ao da Camara.
sera pago somente em relar;ao a uma das matrfculas, se ambas forem do municipio.
Capitulo V
§ 4° - 0 pagamento do auxilio obedecera 0 processo sumarisDos Servidores Publicos
simo, concluido no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do protocolo
Art. 94 - 0 regime juridico unico dos servidores da administra do pedido, instruido com a certidao de 6bito e documentos que comr;ao pU~lica direta, das autarquias e das fundar;oes publicas sera es provem a satisfar;ao da despesa pelo requerente, incorrendo em pena
de suspensao 0 responsavel pelo retardamento .
tabelecldo em lei ordinaria.
§ 5° - Esse beneficio se estende aos pensionistas do Municipio,
. Art. ~5 ~ A lei estabelecera os pianos de cargos e carreiras d
adotado
identico criterio.
servldor publico municipal, de forma a assegurar aos servidores re
§
6°
- A despesa com 0 auxflio-funeral correra
conta de dotamunera~ao compativel com 0 mercado de trabalho, oportunidade d
p~omor;ao e acesso a escalao sup[erior, crescimento profissional, atra gao orgamentaria pr6pria. (Modificado pela Emenda nO05)

a

a

Yes.de programas de formagao de mao-de-obra, aperfeigoamento
reclclagem.

..

§ .1° - A lei a.ssegurara, aos servidores da administrar;ao direta

Art. 98 - Todos os funcionarios publicos eleitos para mandatos
sindicais, confederar;oes, federar;oes e sindicatos de servidores publicos, terc30 direito
licenr;a sindical, sem perda de remunerar;c30,
direitos ou vantagens, inerentes
carreira de cada um.
Paragrafo unico - A licenr;a sindical, de que trata 0 "caput"
deste artigo, tera duragc30do mandato do dirigente sindical.

a

Isonomla de venclmentos para cargos de atribuir;oes iguais ou asse
~elhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Execu
tlVOe Legislativo, ressalvadas as vantagens de carater individual e a
relativas
natureza ou ao local de trabalho.
§ 2° - Aplica-se a esses servidores 0 disposto no art. 7°, IV, VI,
Art. 99 - E permitida a transferencia de servidor entre os quaVII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, e XXX da
dros dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como das autarquiConstituigao Federal.
as e fundar;oes do Municipio, desde que haja 0 interesse mutuo dos
Poderes e a concordancia do servidor. (Considerado inconstituci. Art. 96 - Ao servidor publico em exercicio de mandato eletivo
onal
pe/o TJ/RJ)
apllcam-se as disposir;oes do Art.38 da Constituir;ao Federal.
'

a

_ Pa~a~rafo uni~~ - ~ ~ereador ocupante de cargo, emprego ou
fu_nr;aopubllcos municIpal e Inamovivel, de oficio, pelo tempo de durar;ao de seu mandato.
.. Art. 97 - A familia do servidor ou inativo falecido sera concedido
auxillo-funeral.

a

Art.1 00 - E livre a associar;ao profissional ou sindical do servidor publico municipal, na forma da Constituir;c3o Federal, observado 0
seguinte:
1- havera uma s6 associar;c3o sindical para os servidores publico~ do Poder Legislativo e do Poder Executivo, ai incluidas as AutarqUias e as Fundar;oes Municipais;

II - ninguem sera obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a
sindicato;
111- 0 servidor aposentado, filiado, tem direito a votar e ser vota
do na organiza<;:ao sindical.
Titulo V
DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Capitulo I
Dos Tributos Municipais

s criterios para sua cobranc;a.
§ 10 • Sempre que possivel, os imp,ostos terao Aca.raterpesso~1
- progressivos, conforme a capacldade economlca do contne serao
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des economicas do contnbulnte.
""
§ 20 • As taxas nao poderao ter base de calculo propna de Im-

do

0

pastos.
Art. 103 - 0 Municfpio podera, mediante convenio co~ 0 E~taautros Municfpios, coordenar e unificar os servic;os de flscailza~ ee arrecadac;ao de tributos, bem como delegar a Uniao, ao Estado
<;:aa
d ' . t
- t 'b
e aas Municfpios, ou deles receber, encargos de a miniS rac;ao n u-
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Art.101 . Sao tributos da competencia municipal:
I - Imposto sobre:
a) a propriedade predial e territorial urbana;
b) a transmissao "inter vivos", a qualquer titulo, por ate oneroso, d
bens im6veis, por natureza ou acessao ffsica, e de direitos reais sobr
im6veis, exceto os de garantia, bem como cessao de direitos e sua aquisi
<;:ao;
c) vendas a varejo de combusHveis liquidos e gasosos, exceto 61e
diesel e gas de usa domestico;
d) servi<;:osde qualquer natureza, na forma da legisla<;:aofederal;
11- taxas:
a) em razao do exercfcio do poder de policia;
b) pela utiliza<;:ao efetiva ou potencial de servi<;:os publicos especffi
cos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposi
<;:ao,conforme a Constitui<;:ao Federal, Art. 145, I, II, III e Constitui<;:a
Estadual, Art. 191, I.
III - contribui<;:ao de melhoria, decorrente de obra publica;
IV - contribui<;:ao para custeio de sistemas de previdencia e as
sistencia social, cobrada dos servidores em beneficio dos mesmos
Paragrafo unico - 0 imposto previsto na letra "an do inciso I
devera ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar
cumprimento da fun<;:ao social da propriedade, enquanto 0 impost
previsto na letra "b" do mesmo inciso, nao incide sobre os atos en un
ciados no inciso I, § 2°, Art. 156, da Constitui<;:ao Federal.
Art. 102 - A lei estabelecera as aliquotas relativamente aos im
postos e valores das taxas e contribui<;:oes de melhoria, estabelecen

taria.
Capitulo II
Das Limita«oes ao Poder de Tributar
Art. 104 - Ao Municfpio e vedado:
1- instituir ou aumentar tributos sem que a Lei 0 estabele<;:a;
II - instituir impostos sobre:
a) a patrimonio, a renda ou os servi<;:os da Uniao, do Estado e das
Autarquias;
b) as templos de qualquer culto;
,.
.
.
c) 0 patrimonio, renda ou servi<;:osde partidos pOlitiCOS,InciUSIV: suas
funda<;:oes,das entidades sindicais, das instituic;oes de educa<;:ao,de
assistencia social e de entidades representativas da popula<;:ao,atendidos os requisitos da lei e desde que nao tenham fins lucrati~os;
.
d) 0 Iivro, 0 jornal e os peri6dicos, assim como 0 papel destlnado a
sua impressao.
Paragrafo unico - 0 imposto citado no inciso II, "an, ~m re~a<;:<30
as autarquias, refere-se ao patrimonio, a renda e a servlC;o~vlnculados as suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, nao se
estendendo aos servi<;:os publicos concedidos, nem exon~ra~~o 0
promitente comprador da obriga<;:ao de pagar imposto que Incldlr sobre im6vel alienado ou objeto de promessa de compra e venda.
III - conceder qualquer anistia ou remissao que envolva materia

tributa.ria ou previdenciaria, senao mediante a edic;ao de lei municip
especlfica;
IV - estabelecer diferenc;a tributaria entre bens e servic;os
qualquer natureza em razao de sua procedencia ou destino'
V - instituir taxas que atentem contra:
'
a) 0 direito de petic;ao aos Poderes Publicos, para defesa de direit
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b~ a. obtenc;ao de certidoes em repartic;oes publicas, para defesa d
dlreltos e esclarecimentos de situac;oes de interesse pessoal.
Art. 105 - Concede isenc;ao do Imposto Predial e Territorial U
~a~o .(IP,TU) aos Aposentados e Pensionistas, proprietarios de u
unl~~ Imov~l.no Municfpio, com proventos iguais ou inferiores a 3 (tre
salanos mlnlmos. (Modificado pela Emenda nO06)
Art. 10 - Concede isenc;ao de imposto predial e territorial u
~a~o (. ,U) a todos os munfcipes que sejam proprietarios de u
unlco Imovel no Municfpio, com no maximo 70 (setenta) metro
qU,adrad?s de construc;ao, desde que nele residam e que perceba
ate 3 (tres) salarios minimos.
Capitulo III
Da Participa~ao do Municipio nas
Receitas Tributarias
Art. 107 - Pertence ao Municfpio:
I - 0 produto da arrecadac;ao do imposto da Uniao sobre a renda
proventos de qua!quer natureza,.i~c,identena fonte sobre rendimentos pa
~os.' a qualquer titulo, pelo Municipio, suas Autarquias e Fundac;6es qu
Instltua e mantenha;
.
II - 50% .~cinquenta por cento) do produto da arrecadac;ao d
Im~o~to da Unlao sobre a propriedade rural, relativamente aos im6
vels sltuados no territ6rio do Municfpio;
,
III - 50% (cinquenta por ,cento) do produto da arrecadac;ao d
I~POStO do E~t~~o sob a propnedade de vefculos automotores Iicen
clad os no terntono do Municfpio;
IV - 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadac;ao do

a

imposto do Estado sobre operac;oes relativas
circulac;ao de mercadorias e sobre prestac;oes de servic;os de transportes interestadual e
intermunicipal e de comunicac;ao.
§ 10 _ As parcelas de receitas pertencentes ao Municfpio, mencionadas no inciso IV, serao creditadas conforme os seguintes criterios:
a) ~ (tres quartos), no mfnimo , na proporc;ao do valor adicionado nas
operac;oes relativas
circulac;ao de mercadorias e nas prestac;oes
de servic;os, realizadas em seu territ6rio;
b) ate % (um quarto), de acordo com 0 que dispuser a lei estadual.
§ 2° - Para fins do disposto no paragrafo 1°, "a", deste artigo, lei
complementar definira valor adicionado

a

Art. 108 - A Uniao entregara 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco
decimos por cento), do produto da arrecadac;ao dos impostos sobre
a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados ao Fundo de Participac;ao dos Municfpios.
Paragrafo unico - As normas de entrega desses recursos
serao estabelecidas em lei complementar, em obediencia ao disposto no Artigo 161, II da Constituic;ao Federal, com 0 objetivo de promover 0 equillbrio s6cio-economico entre os Municfpios.

a

Art. 109 - Aplicam-se
Administrac;ao Tributaria e Financeira
do Municfpio 0 disposto no artigo 34, §§ 2°, I, II, e 111,3°,4°,5°,6°,7°
e
artigo 41 , §§ 1° e 2° do Ato das Disposic;oes Transit6rias da Constituic;aoFederal.
Capitulo IV
Do Or~amento
Art. 110 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerao:
1- 0 plano plurianual;
II - as diretrizes orc;amentarias;
III - os orc;amentos anuais.
Art. 111 - A lei que instituir 0 plano plurianual estabelecera de
forma setorizada as diretrizes, objetivos e os incentivos fiscais, para
o exercicio financeiro subsequente, orientara a elaborac;ao da lei or-

c;amentaria
taria.

anual e dispora

sobre as alterac;oes

na Legislac;ao

Trib

I - as receitas e despesas da administrac;ao direta e indireta;
11- os valores ocorridos desde 0 inicio do exercicio ate 0 ulti
mes do trimestre objeto da analise financeira;
III - a comparac;ao mensa I entre os valores do inciso II, acim
com seus correspondentes
previstos no orc;amento atualizado;
IV - as previsoes atualizadas de seus valores ate 0 final do exe
cicio financeiro.
Art. 113 -A lei orc;amentaria anual que sera enviada
Municipal ate 30 de setembro, compreendera:

Municipal,

na forma de seu Regi-

analitico

de obras, especificando

Art.

115 - Sera constituido

no Municipio

um Conselho

Orc;a-

entario composto por representantes
dos diversos segmentos
da
m pularao, por ela escolhidos direta e livremente e que, juntamente
po
y
•
tt
com a Administrac;ao,
acolhera as suges oes e propos as para as
Diretrizes

Orc;amentarias.

Art. 116 - Aprovadas

pela Camara

Municipal

selho se reunira em plenario para a consolidac;ao
ai, levando em conta as demandas apontadas.

as diretrizes,
do orc;amento

0 Con-

anu-

Sec;ao I
Da Votac;ao do Orc;amento
e das Leis de Despesas

a Cama

I - orc;amento fiscal referente aos Poderes do Municipio, se
fundos, orgaos e entidades da administrac;ao direta e indireta, inclu
ve fundac;6es instituidas e mantidas pelo Poder Publico Municipal;
II - orc;amento de investimento das empresas em que 0 Munic
pia, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social co
direito a voto;
Secreta ria e/o

§ 1° - a projeto de lei orc;amentaria sera instruido com demon
trativo setorizado de efeito sobre as receitas e despesas, decorre
tes de isenc;oes, anistias, remiss6es, subsidios e beneffcios de nat
reza financeira, tributaria e creditfcia.
§ 2° - A lei orc;amentaria anual nao contera dispositivos estr
nhos a previsao da receita e a fixac;ao de despesas, nao se incluind
na proibic;ao a autorizac;ao para abertura de creditos adicionais e
contratac;ao de operac;oes de credito, inclusive par antecipac;ao de r
ceita, nos termos da lei.

plano

pela Camara

mento.

Art. 112 - a Poder Executivo publicara, ate trinta dias apos
encerramento
de cada bimestre, relatorio resumido da execuc;ao
c;amentaria, bem como apresentara
trimestralmente
ao Poder Legi
lativo e aos Conselhos Populares a caracterizac;ao sobre 0 Municipi
suas financ;as publicas, devendo constar do demonstrativo:

111- programa
Departamento.

nais serao apreciados

Art. 114 - as projetos de lei relativos ao orc;amento anual, a
plurianual,
as diretrizes orc;amentarias
e aos creditos adici

Art. 117 - E da competencia
do Poder Executivo a iniciativa das
leis orc;amentarias e das que abram creditos, fixem vencimentos
e
vantagens dos servidores publicos, concedam subvenc;ao ou auxilio
ou, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem as despesas
publicas, com a participac;ao popular.
Paragrafo
unico - as projetos de lei mencionados
neste artigo
somente receberao emendas das Comissoes da Camara Municipal.
Sera final 0 pronunciamento
das Comissoes,
salvo se um terc;o dos
Vereadores pedir ao Presidente da Camara a votac;ao em Plenario, a
qual se fara sem discussao da emenda aprovada ou rejeitada.
Art. 118 - a projeto de lei orc;amentaria anual para 0 exercicio
financeiro seguinte sera enviado pelo Prefeito a Camara Municipal
nos prazos definidos nesta Lei Organica.
§ 1 ° - Se nao receber 0 projeto no prazo fixado neste artigo, a
Camara considerara como proposta a lei de orc;amento vigente.
§ 2° • a Prefeito podera enviar Mensagem a Camara para propar modificac;ao do projeto de lei orc;amentaria, enquanto nao estiver
Concluida a votac;ao da parte cuja alterac;ao e proposta.
§ 3° • Aplicam-se ao projeto de lei orc;amentaria, no que nao
Contrariarem 0 disposto nesta sec;ao, as demais normas relativas a

Art. 119 - As entidades autarquicas, fundac;6ese sociedades de e
nomia mista do Municipio terao seus or<;amentosaprovados atraves de Ie
§ 1° . Os or9amentos das entidades referidas neste artigo vin
cular-se-ao ao or9amento do Municfpio, pela inclusao:
a) como receita, salvo disposi9ao legal em contrario, do saldo positi
vo previsto entre os totais das receitas e das despesas;
b) como subven9ao economica, na receita do or9amento da benefici
aria, salvo disposi9ao legal em contrario, do saldo negativo previst
entre os totais das receitas e das despesas;
. § 2°_ Os investimentos ou inversoes financeiras do Municfpi
realizados por intermedio das enjidades aludidas neste artigo, sera
ciassificados como receita de capital destas e despesas de transfe
remcia de capital daquele.
. § 3° . As previsoes para deprecia9ao serao computadas par
efelto de apura9ao do saldo Iiquido das mencionadas entidades.
.
Art. 120 - Os or9amentos das autarquias municipais serao pu
blicados como complemento do or9amento do Municfpio.

.. Art. 121 - 0 Tribunal de Contas do Estado e competente par
d~~ldl: as argui90es de inexistencia ou dualidade de or9amentos mu
nlClpalS, bem como declarar a ineficacia de dispositivos, rubricas 0
d?t.a90es que, en: I~i ~r9amentaria dos Municfpios, contrariarem prin
CIPIOSdas Constltul90es Federal e Estadual. (Considerado incons
titucional pelo TJ/RJ)
Art. 122 - Sao vedados:

1-0 infcio de programas ou projetos nao inclufdos na lei or9a
mentaria anual;
II - a realiza9ao de despesas ou assun9ao de obriga90es dire
tas que excedam os creditos ar9amentarios ou adicionais;
III - a realiza9ao de opera90es de credito que excedam 0 mon
tante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediant
creditos sU~lementares ou especiais, com finalidade precisa, aprova
dos pela Camara por maiaria absoluta;
IV - a vincula9ao de receita de imposto a 6rgaos, fundo ou des

pesa, ressalvada a d~stina9ao de recur~os para ma~u~en9ao e desenvolvimento do ensJno como estabelecldo na Constltul9ao Federal,
e a presta9ao de garantias as opera90es de credito por antecipa9ao
de receita;
V - a abertura de credito suplementar ou especial sem previa
autoriza9ao legislativa e sem indica9ao dos recursos correspondentes;

VI - a transposi9ao, remanejamento ou a transferencia de recursos de uma categoria de programa9ao para outra ou de um 6rgao
para outro, sem previa autoriza9ao legislativa;
VII - a concessao ou utiliza9ao de credito ilimitado;
VIII- a utiliza9ao, sem autoriza9ao legislativa especffica, de recursos dos or9amentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir deficit de empresas, funda90es e fundos;
IX - a institui9ao de fundos de qualquer natureza, sem previa
autoriza9ao legislativa;
§ 1° - Nenhum investimento cuja execu9ao ultra passe um exercicio financeiro podera ser iniciado sem previa inclusao no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inciusao, sob pena de crime de
responsabilidade.
§ 2° . Os creditos especiais e extraordinarios terao vigencia no
exercicio financeiro em que forem autorizados, salvo se 0 ate de autoriza9ao for promulgado nos ultimos quatro meses daquele exercfcio, caso em que, reabertos nos Iimites dos seus saldos, serao incorporados ao or9amento do exercfcio financeiro subsequente.
§ 3° - A abertura de credito extraordinario somente sera admitida para atender despesas imprevisiveis e urgentes.
a dota90es or9amentarias, inclusive creditos suplementares e especiais, destinados ao
POder Legislativo, ser-Ihes-ao entregues ate 0 dia 20 (vinte) de cada
mes, na forma da lei complementar.
Art. 123 - Os recursos correspondentes

Art. 124 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Municfpio
nao podera exceder aos Iimites estabelecidos em lei complementar.
Paragrafo unico - A concessao de qualquer vantagem ou aumento de remunera9ao, a cria9ao de cargos ou altera9ao de estrutura de carreiras, bem como a admissao de pessoal, a qualquer titulo,

pelos 6rgaos e entidades da Administrac;ao Dir~t~ e Ind~reta, in~usiv
Fundac;ao instituida e mantida pelo Poder Publico, so poderao se

Se~ao II
Da Assistencia Social

feitos:
1- se houver dotayao orc;amentaria suficiente para atender as pr
jec;oes de despesa de pessoal e aos acr~~cimos d~la de~orr~ntes;
II - se houver autorizac;ao especlflca na lei de dlretnzes orc;a
mentarias, ressalvadas as empresas publicas e as sociedades d
economia mista.

DA ORDEM

Titulo VI
ECONOMICA

E SOCIAL

Capitulo I
Da Seguridade Social
Se~ao I
Disposi~6es Gerais
Art. 125 - 0 Estado e os Municipios, com a Uniao, integram u
conjunto de ac;oes e iniciativas dos Poderes Publicos e da Socieda
de, destinado a assegurar os direitos relativos a saude, a previdenci
e a assistencia social, de conformidade com as disposic;oes da Cons
tituic;ao da Republica e das leis.
§ 1° - Os recursos do Municipio, destinados a seguridade soci
ai, constarao do respectivo orc;amento.
§ 2° - Para efeito de aposentadoria, e assegurada a contage
reciproca de tempo de contribuic;ao na administrac;ao publica e n
atividade privada, rural e urbana, inclusive na condic;ao de aut6nomo
hip6tese em que os diversos sistemas de previdencia social se com
pensarao financeiramente, segundo criterios estabelecidos em lei.
Art. 126 - Sera garantida pensao por morte de servidor, home
ou mulher, ao c6njuge ou companheiro e dependentes.
Art. 127 - E facultado ao servidor publico que nao tenha c6nju
ge, companheiro, ou dependentes, legar a pensao por morte a bene
ficiario de sua indicac;ao, respeitadas as condic;oes e a faixa etari
previstas em lei para a concessao do beneficio a dependentes.

Art. 128 - 0 Municipio prestara assistencia a quem dela necessitar, obedecidos os principios e normas das Constituic;oes Federal e
Estadual..
.
..
Paragrafo unico - Sera ~ssegurada.' no~ termos da leI, .a partlclpa-0 da populac;ao, por melo de organlzac;oes representatlvas, na for~ulac;ao das polfticas e no controle das ac;oes de assistencia social.
Art. 129 - Para a consecuc;ao do previsto no artigo anterior, 0
Municfpio cuidara para que seja criado 0 Departamento de Assistencia Social, que funcionara com base nos seguintes principios:
1- atendimento as crianc;as de 0 a 6 anosoriundas de familia de
baixa renda, em creches a serem criadas pelo Municipio ou atraves
de convenios com outros 6rgaos publicos ou privados;
11- atendimento ao menor abandonado em instituic;oes apropriadas criadas pelo Municipio ou atraves de convenios com outros 6rgaos publicos ou privados;
111- atendimento ao menor delinquente atraves de convenio com
6rgaos especializados da Uniao ou do Estado;
IV - atendimento ao migrante carente em albergues a serem
criados ou atraves de convenios com outros 6rgaos publicos ou privados;
V - atendimento as familias desamparadas do Municipio atraves de orientac;ao e encaminhamento devido, ap6s triagem em local
adequado;
VI- atendimento a velhice carente;
VII - atendimento e protec;ao as familias e principalmente as
crianc;as, filhos de pais infratores, ou aos viuvas-viuvos e seus descendentes menores, quando a morte for resultante de violencia individual ou coletiva, bem como em ca"sos de lesoes irrecuperaveis destes cidadaos.
Art. 130 - 0 Municipio dara apoio financeiro e recursos humanos a todas as entidades filantr6picas existentes no Municipio, desde
que devidamente legalizadas, reconhecidas de Utilidade Publica Municipal, fundadas ha pelo menos 5 (cinco) anos, e que tenham comprovada atuac;ao no campo social, cultural, artistico, ou esportivo.

Capitulo"
Da Politica Urbana
Art. 131 - A polftica de desenvolvimento urbano, executada pel
Poder Publico Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Ie
tem por objetivo ordenar 0 pleno desenvolvimento das func;6es soc'
ais da cidade e garantir 0 bem-estar de seus habitantes.
§ 1° . As func;6es socia is da cidade sac compreendidas como
direito, de todo 0 cidadao, de acesso a moradia, transportes publico
saneamento basico, energia eletrica, gas canalizado, abasteciment
iluminac;ao publica, saude, educac;ao, cultura, creche, lazer, agu
potavel, coleta e destinac;ao final do lixo, drenagem das vias de circ
lac;ao, contenc;ao de encosta, seguranc;a e preservac;ao do patrim"
nio ambiental e cultural.
§ 2° . 0 Plano Diretor, aprovado pela Camara Municipal, e
instrumento basico da polftica de desenvolvimento e de expansao ur
bana,
§ 3° . A propriedade urbana cumpre sua func;ao social quand
atende as exigencias fundamentais de ordenac;ao da cidade, expres
sas no Plano Diretor.
§ 4° . As desapropriac;6es de imoveis urbanos serao feitas co
previa indenizac;ao em dinheiro.
§ 5° . Para fins previstos neste artigo, 0 Poder Publico Munici
pal exigira do proprietario adoc;ao de medidas que visem direcionar
propriedade para 0 uso produtivo de forma a assegurar:
a) justa distribuic;ao dos beneficios e onus decorrentes do process
de urbanizac;ao;
b) regularizac;ao fundiaria e urbat:lizac;ao especffica para areas ocu
padas par populac;ao de baixa renda;
c) adequac;ao do direito de construir as normas urbanfsticas.
§ 6°· Devera ser criado 0 Conselho Municipal Comunitario d
Plano Diretor, para possibilitar a participac;ao popular na elaborac;ao
implementac;ao daquele Plano.
Art. 132 - 0 Municfpio podera, mediante lei especffica para are
incluida no Plano Diretor, exigir nos termos da lei federal, do proprieta
rio do solo urbano nao edificado, subutilizado ou nao utilizado, qu
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente
de:

1_ parcelamento ou edificac;ao compulsoria;
" _ imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, diferenciado por zonas e criterios de ocupac;ao a
serem apontados no Plano Diretor,
III - contribuic;ao de melhoria, nas areas que por possufrem os
equipamentos urbanos consagrados e reconhecidos, almejem ainda
melhorias nao consideradas prioritarias pelo Conjunto Social da Cidade.
Art. 133 - 0 direito de propriedade territorial urbana nao pressupoe 0 de construir, cujo exercfcio devera ser autorizado pelo Poder
Publico, segundo os criterios que forem estabelecidos em lei municipal.

Art. 134 - 0 ~direito
pelo proprietario urbano acarretara, alem das civis e criminais, sanc;6es administrativas na forma da
lei.
Art. 135 - E isento de imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana 0 predio ou terreno destinado a moradia do proprietario de pequenos recursos, que nao possua outro imovel, nos termos
e no limite do valor que a lei fixar.
Art. 136 - As terras publicas municipais nao utilizadas e as
discriminadas serao prioritariamente
destinadas a assentamentos de populac;ao de baixa renda e a instalac;ao de equipamentos
coletivos, respeitados 0 Plano Diretor ou as diretrizes gerais de
ocupac;ao de territorio.
Art. 137 - 0 estabelecimento de diretrizes e normas relativas
ao desenvolvimento urbano, devera assegurar:
1- urbanizac;ao das areas faveladas e de baixa renda, sem remoc;aodos moradores, em locais ja ocupados ate 01 (um) ana antes
da promulgac;ao desta Lei Organica, sendo que novos assentament?Ss6 serao permitidos pela Prefeitura em areas previamente regula~Izadas e urbanizadas, salvo quando as condic;6es ffsicas da area
Imponham risco a vida de seus habitantes' ,
II - regularizac;ao dos loteamentos c1andestinos, abandonados

ou nao titulados, desde que atendam as condi<;6es minimas de p
damentais do cidadao:
celamento do solo e de infra-estrutura'
I _ acesso a terra e aos meios de produ<;ao;
",1- participa<;ao ativa das entidades representativas no estu
II _ condi<;6es dignas de trabalho, saneamento, moradia, ali~ncamlnhamento e solu<;ao dos problemas, pianos, programas e p
menta<;ao, educa<;ao, transporte e lazer;
Jetos que Ihes sejam concernentes;
III _ respeito ao meio ambiente e controle da polui<;ao ambien, IV - preservayao das areas de explorayao agricola e pecuaria
tal;
estlmulo a essas atividades primarias;
IV - op<;ao quanto ao tamanho da prole;
V- preserva<;ao, prote<;ao e recupera<;ao do meio ambiente
V _ forma<;ao de consciencia sanitaria individual nas primeiras
banG e cultural;
idades, atraves do ensino primario;
. VI - cria<;ao de areas de especial interesse urbanistico, soci
VI _ servi<;os hospitalares e de dispensarios, cooperando com
amblental, turistico e utiliza<;ao publica.
a Uniao e 0 Estado;
VII - informa<;ao quanto aos riscos e prejuizos causados pelo
Art. 138 - ~ncumbe ao .Municfpio promover e executar prog
uso de t6xicos;
ma~ de.con~tru<;ao de moradlas populares e garantir condi<;6es ha
VIII - acesso universal e igualitario de todos os habitantes, do
ta,CI?nalS e Infra-estrutura urbana, em especial as de saneamen Municipio (rural e urbano) as a<;6es e servi<;os de preven<;ao, promob~SI~O,escola publica, posta de saude, transporte, lazer e ilumina
<;ao,prote<;ao e recupera<;ao da saude;
publica.
IX - proibi<;ao de cobran<;a ao usuario pela presta<;ao de serviArt. 139 - 0 Poder Publico estimulara a cria<;ao de coopera
va: de moradores, destinadas a constru<;ao da casa pr6pria e aux'
ara .0 e~for<;o das popula<;6es de baixa renda na edifica<;ao de su
hablta<;oes.
Capitulo III
Da Saude
Art. 140 - A saude e um direito de todos e dever do Poder Pub
co, as,segurado mediante politicas sociais, econ6micas e ambienta
que visem. a elimina<;ao do risco de doen<;a e outros agravos e
a~esso unlv_ersal e igualitario as a<;6es e servi<;os para a sua prom
<;ao, prote<;ao e recupera<;ao.
, .§ 1° - 0 Municfpio prestara assistencia medico-odontol6gica ob
gatona em t~da rede escolar municipal.
§. 2° .- E,obrigat6ria a vacina<;ao, segundo calendario especffi
a ser ~lstnbUldo, estando as matrfculas escolares condicionadas
cumpnmento desse calendario.

<;osde assistencia a saude na rede publica e contratada, como determinado em lei.
Art. 142 - As a<;6es e servi<;os de Saude executados em
todo 0 Municfpio de Barra Mansa, em carater permanente ou eventual, por pessoa fisica ou juridica de direito publico e privado, saG
reguladas em lei.
Art. 143 - 0 conjunto das a<;6es de servi<;os de Saude do Municipio de Barra Mansa integra uma rede regionalizada e hierarquizada,
desenvolvida por 6rgaos e instituiy6es publicas federais, estaduais e
municipais da administra<;ao direta e indireta, que constituem 0 SUS
- SISTEMA UNICO DE SAUDE.
Paragrafo unico - 0 setor privado (pessoa fisica ou juridica)
participa do SUS em carater complementar, nos termos da lei.
Art. 144 - 0 Poder Publico desenvolvera e mantera banco de
leite materno, estimulando a doayao, protegendo a saude das nutrizes e controlando a qualidade do leite doado.
Art. 145 -

E garantido

aos profissionais da Saude:

a) incentivo a dedicayao exclusiva e tempo integral;
b) programas de reciclagem e capacitayao;
c) condiyoes adequadas de trabalho para execuyao de suas ativid
des em todos os niveis.
Art. 146 - A criterio do Conselho Municipal de Saude - CM
sera g~r~ntido ao dependente quimico, tratamento em estabeleciment
especlaltzado, obedecendo orientayao do Conselho Municipal de E
torpecentes.
Capitulo IV
Dos Principios Fundamentais

. Art. 147 - a sus no Municfpio de Barra Mansa observara 0
segulntes princfpios fundamentais:
I - universalidade de acesso aos serviyos de Saude em todo
os niveis de assistencia' ,
II - integr~lidade e continuidade da assistencia a Saude, respe'
tada a autonomla dos cidadaos' ,
.. . III - igualdade de assistencia a Saude sem preconceitos ou pri
vlleglos de quaisquer especies;
I~ - prest~yao, as pessoas assistidas, de informayoes sobr
:ua ~aude e a dlvulgayao dos indicadores de morbi-mortalidade n
ambito do Municfpio;
V.- 0 planejamento e execuyao da ayoes de Saude coletiv
~lgllancl~ sanitaria e epidemiol6gica, Educayao e Saude, assistenci
Inte~r~1 a mulher, a crianya, ao idoso, assistencia ao excepcional
medlclna do trabalho no ambito do Municfpio;
VI - utilizayao de metodo epidemiol6gico para 0 estabelecimen
to de prioridade,s,. alo~ayao de recursos e orientayao programatica;
VII - partlclpayao da comunidade na fiscalizayao e acompa
nhamento das ayoes e serviyos de Saude;
VIII- descentralizayao politico-administrativa
com direyao uni
ca;
••

A

IX - ~nfa:e na descentralizayao dos serviyos para os Distrito
e, na.organ,za9~0 dos Distritos Sanitarios, com alocayao de recurso
tecnlcos e pratlcas de Saude adequada a realidade epidemiol6gic
local;
~ - divulgay~? de informayao quanto ao potencial dos serviyo
de Saude e sua utlltzayao pelo usuario;

XI - organizayao dos serviyos de modo a evitar a duplicidade
de meios para fins identicos;
.
XII - resolutividade dos servlyos em todos os niveis de assistencia.
Paragrafo unico - as Iimites dos Distritos Sanitarios, referidos no
inciso IX do presente artigo, constarao do Plano Diretor do Municf pia e
serao fixados segundo os seguintes criterios:
a) area geografica de abrangencia;
b) a descriyao de clientela;
c) resolutividade dos serviyos a disposiyao da populayao.
Art. 148 - As ayoes e serviyos de Saude integram uma rede
regionalizada e hierarquizada constituindo 0 SMS - Sistema Municipal de Saude, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
1- planejamento, promoyao e organizayao da rede regionalizada e hierarquizada do SMS, em articulayao com a sua direyao estadual;
11- integralidade na prestayao das ayoes de Saude adequadas
as realidades epidemiol6gicas e a partir de dados aprovados pelo Conselho Municipal de Saude;
III - a instalayao de quaisquer novos serviyos publicos de Saude deve ser discutida e aprovada no ambito do SUS e do Conselho
Municipal de Saude, levando em considerayao a demanda, distribuiyao geografica, grau de complexidade e articulayao no sistema;
IV - distritalizayao dos recursos, serviyos e ayoes;
V - gerencia, execuyao, controle e avaliayao das ayoes e dos
ambientes de trabalho' ,
VI - gerencia e execuyao de serviyos e ayoes:
a) de vigilancia epidemiol6gica;
b) de vigilancia sanitaria;
c) de alimentayao e nutriyao;
d) de saneamento basico'
e) de Educayao e Saude.'
VII- fiscalizayao das agressoes ao meio ambiente que tenham
rep~rcussao sobre a saude humana e atuayao junto aos 6rgaos estadualS e federais competentes para controla-Ias.
I
VI~I~ controle, avaliayao e fiscalizayao feita pelo CMS (Conseho Municipal de Saude) na execuyao de convenios e contratos e a

forma de realizac;ao de co-gestao com entidades de Saude;
IX - participac;ao em nfvel de decisao de entidades represen
tivas de usuarios e profissionais da Saude na formulac;ao, gestao
controle da polftica municipal de Saude e das ac;oes de Saude, at
yes da Constituic;ao do CMS - Conselho Municipal de Saude, deli
rativo e paritario.
Art. 149 - 0 Conselho Municipal de Saude e 6rgao deliberati
e responsavel pelo planejamento, elaborac;ao, estabelecimento, aco
panhamento, controle e avaliac;ao da polftica das ac;oes na esfera
Municipio de Barra Mansa, tendo entre suas atribuic;oes:
I - organizar os servic;os de Saude em consonancia com a p
Iftica de Saude nacional, estadual e municipal;
" - planejar e fiscalizar a aplicac;ao dos recursos na area
Saude;
'" - estabelecer e encaminhar ao Executivo e Legislativo, pa
regulamentac;ao e aplicac;ao de medidas normatizadoras e punitiv
pelo descumprimento das polfticas de Saude no ambito municipal;
IV - demais atribuic;oes asseguradas nas legislac;oes estadu
e federal.
Art. 150 - As pessoas fisicas ou juridicas de direito privado p
derao participar de forma complementar do SMS, mediante contra
publico ou convenio, tendo preferencia as entidades filantr6picas,
cooperativas de servic;os de Saude e as sem fins lucrativos.
Paragrafo unico - As pessoas fisicas ou jurfdicas de direi
privado e as cooperativas de servic;o de Saude prestarao seus se
C;OS enquanto 0 setor pUblico nao for capaz de executa-Ios.
Art. 151 - As entidades filantr6picas, as cooperativas de ser
de Saude e sem fins lucrativos terao preferencia para particip
rem do SMS, e, como dispoe a lei do SUS, se aderirem ao contra
em que se estabelec;a 0 regime de co-gestao administrativa.
Paragrafo unico - 0 regime de co-gestao importa na constit
c;ao de um colegiado de administrac;ao comum, orientado pelo CM
C;OS

Art. 152 - Em qualquer caso, as pessoas fisicas e jurfdicas d
direito privado contratadas e conveniadas submeter-se-ao as norm

,.
e administrativas e aos principios e programas fundamente~ndlcaSs
US submetendo-se a supervisao tecnica e administrativa do
tals 0
'
mesmo.
Art. 153 - 0 Poder Publico, atraves do CMS, alem de outras
sanc;oes, podera intervir ou de~apropria~ os .servdic;osSMdeS
Saude de
za
privada
que
descumpnrem
as
dlretnzes
0
ou os tert
naure
mos previstos nos contratos.firmados pelo Po d er P'b'·
u ICO.
Art. 154 - E vedada a participac;ao direta ou indireta de empreestrangeiras
ou de empresas brasileiras de capital estrangeiro
sas
.
na assistencia a Saude no Municipio, salvo nos casos previstos em
Lei e mediante Iicenc;a previa do CMS.
Art. 155 - Os recursos provenientes de transferencias federal e
estadual serao usados exclusivamente com as despesas de custeio,
investimento e aprimoramento de recursos humanos, na area de Saude, Integrac;ao ao Fundo Municipal de Saude - FMS., alem de outras
fontes.
Art.156 - E vedada a destinac;ao de recursos publicos para auxilios ou subvenc;oes a instituic;oes privadas com fins lucrativos.
Art. 157 - A assistencia farmaceutica faz parte da assistencia
global a Saude e as ac;oes a ela correspondentes, devendo ser integrada ao Sistema de Saude do Estado do Rio de Janeiro, a saber:
1- garantir para toda a populac;ao aplicac;ao da Iista padronizada dos medicamentos essenciais, inclusive anticonceptivo oral;
11- definir postos de manipulac;ao, dispensac;ao e venda de medicamentos, drogas e insumos farmaceuticos destinados ao usa e
consumo humane como integrantes do SUS, e, portanto, de responsabilidade exclusiva de farmaceutico habilitado.
Art. 158 - 0 SUS abrangera outras praticas terapeuticas tais
Como Homeopatia, Fitoterapia, Acupuntura, Fisiatria e Fisioterapia,
que integrarao a rede oficial de assistencia a populac;ao, garantido
Inclusive suprimento dos insumos especificos para estes atendimentos.

Art. 159 - 0 SUS garantira programa de prevenc;ao de Saude
Bucal com integrac;ao entre as Secretarias de Saude e Educac;ao.

Capitulo V
Da EducaC;3o, da Cultura e dos Desportos

Art. 160- 0 Municfpio garantira destinac;ao de recursos materiais e humanos na assistencia as doenc;as cr6nicas e a terceira idade,
na forma da lei.

SeC;3o I
Da EducaC;3o

Art. 161- 0 Municfpio formulara e implantara politica de atendimento a Saude de portadores de deficiencia, bem como coordenara
e fiscalizara os servic;os e ac;oes especfficas de modo a garantir a
prevenc;ao de doenc;as ou condic;oes que favorec;am 0 seu surgimento, assegurando 0 direito a habilitac;ao, reabilitac;ao e integrac;ao social, com todos os recursos necessarios, inclusive 0 acesso aos materiais e equipamentos de reabilitac;ao.
Art. 162 - 0 Municipio garantira assistencia integral a saude da
mulher, em todas as fases de sua vida, atraves da implantac;ao de
politica adequada, assegurando:
I - assistencia a gestac;ao, ao parte e ao aleitamento;
11- direito a auto-regulac;ao da fertilidade, como livre decisao da
mulher, do homem ou do casal, tanto para exercer a procriac;ao quanto para evita-Ia;
III - fornecimento de recursos educacionais, cientfficos e assistenciais, bem como acesso gratuito aos metod os anticoncepcionais, esclarecendo os resultados, indicac;oes e contra-indicac;oes,
vedada qualquer forma coercitiva ou de induc;ao por parte de instituic;oes publicas ou privadas;
IV - assistencia a mulher, em caso de aborto, provocado ou
nao, como tambem em caso de violencia sexual, asseguradas dependencias especiais nos servic;os garantidos, direta ou indiretamente, pelo Poder Publico.
Art. 163- Todo estabelecimento publico ou privado, sob fiscalizac;ao de 6rgaos do SUS, devera utilizar coletor seletivo de Iixo hospitalar.

Art. 164 - A Educac;ao, direito de todos, dever do Municfpio e da
Familia, sera promovida e incentivada com a participac;ao da Sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, a formac;ao.do
cidadao e sua preparac;ao para 0 trabalho, a eliminac;ao de todas as
formas de discriminac;ao social, com 0 aprimoramento da Democracia e dos Direitos Humanos.
Art. 165 - E dever do Municfpio promover a Educac;ao Pre-Escolar e de 1° Grau, com base nos seguintes princfpios:
I - igualdade de condic;oes para acesso e permanencia na esII - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 0 pensamento, a arte e 0 saber, vedada qualquer discriminac;ao;
III - pluralismo de ideias e de concepc;oes pedag6gicas, e coexistencia de instituic;oes publicas e privadas de ensino;
IV - ensino publico, gratuito para todos, em estabelecimentos
oficiais, observado 0 criterio da alinea abaixo:
a) na eventualidade de, em unidade escolar oficial de pre-escolar, 1° e
2° graus, ou de ensino supletivo, haver necessidade de opc;ao para a
ocupac;ao de vaga em decorrencia de a demanda de matriculas ser
superior a oferta de vagas, dar-se-a a preferencia aos candidatos
comprovadamente carentes.
V - valorizac;ao dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, pianos de carreira para 0 magisterio publico, de acordo
com a Constituic;ao Estadual;
VI- gestao democratica do ensino publico, na forma da lei, atendendo as seguintes diretrizes;
a) participac;ao da sociedade na formulac;ao da politica educacional e
no acompanhamento de sua execuc;ao;
b) criac;ao de mecanisme para prestac;ao de contas a sociedade da
utilizac;ao dos recursos destinados a Educac;ao;
c) participac;ao de estudantes, professores, pais e funcionarios, atra-

yeS do funcionamento de conselhos comunitarios em todas as uni
des escolares, com 0 objetivo de acompanhar 0 nivel pedag6gico
escola, segundo normas dos Conselhos Estadual e Municipal de E
ca<;:ao.

VII _ elei<;:oesdiretas, na forma d,a I~i, para dire<;:~odas inst!tui_ d ensino mantidas pelo Poder Publico, com candldatos devlda<;:oe~te
~abilitados, com a participa<;:ao da comunidade escolar;
.
me VIII_liberdade de organiza<;:ao dos alunos, professores, funclo, ,
pais de alunos, sendo facultada a utiliza<;:aodas instala<;:oes
nanos e lecimento de ensino para as ativi
. 'd a d es d as assocla<;:oes;
,do est a be
d f
IX _ prepara<;:ao para 0 trabalho, como elemento .e orma<;:ao
,
I do aluno no ensino de 1° e 2° graus, que constara dos pianos
Integra,
.
curriculares dos estabelecimen~os de enslno;.
I
X _ implanta<;:aoprogresslva do aumento da Jornada esco ar, a
ser regulamentada no Plano Municipal de Educa<;:ao- PME.

Art. 166 - 0 dever do Municipio para com a educa<;:aosera e
tivado mediante a garantia de:
I - oferta obrigat6ria e gratuita do ensino fundamental para
dos, inclusive aos que a ele nao tiverem acesso na idade pr6pria;
a) ap6s atendimento a este inciso, sera promovida a progressiva i
planta<;:aodo ensino de 2° grau;
b) 0 acesso ao ensino obrigat6rio e gratuito e direito publico subjeti
c) 0 nao oferecimento do ensino obrigat6rio pelo Municipio, ou S
Art. 167 - 0 ensino religioso, de matrfcula facultativa, consti~uioferta irregular, importa em responsabilidade da autoridade com
ra disciplina dos horarios normais das escolas publicas de enslno
tente;
fundamental.
d) nos distritos ou localidades que distem mais de 30 km da sede
§ 10. Todo ensino publico sera ministrado em Lingua PortugueMunicipio e tendo 0 ensino administrado pelo Estado nao corresp
sa.
dente com as necessidades basicas, a Prefeitura fica obrigada a 0
§ 20 .0 credenciamento dos professores, 0 ~on~eudo e 0 ~comrecer condi<;:oes necessarias para 0 perfeito funcionamento da es
panhamento dos objetivos deverao ser de competencla da autondade
la;
religiosa.
. .
_
II - atendimento educacional especializado aos portadores
§ 30 • Somente professores da Rede Municipal poderao ser credeficiencia, quando necessario, por professores de educa<;:ao es
denciados para 0 Ensino Religioso.
cial;
III - atendimento obrigat6rio e gratuito em creches e pre-es
Art. 168 - 0 Municipio aplicara, anualmente, nunca menos de
las as crian<;:asde zero a seis anos de idade, mediante atendime
30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, comp~eendide suas necessidades biopsicossociais, adequado aos seus difere
da e proveniente de transferencia, na manuten<;:aoe desenvolvlmento
tes niveis de desenvolvimento, com preferencia a popula<;:aode bai
do ensino publico municipal.
renda;
Paragrafo unico - Sera garantido um percentual minimo de
IV - oferta de ensino noturno regular, adequado as condi<;:o 5% (cinco por cento) da verba prevista para a Educa<;:ao e que se
do educando;
destinara a Educa<;:aoEspecial.
V - submissao, quando necessaria, dos alunos matriculad
na rede publica de en sino a testes de acuidade visual e auditiva, a fi
Art. 169 - Os recursos publicos estaduais destinados a Educade detectar possiveis desvios de desenvolvimento;
<;:ao,serao direcionados exclusivamente
rede publica de ensino.
VI- 0 atendimento ao educando, no ensino fundamental, at
yeS de programas suplementares de material didatico-escolar, tran
Art. 170 - Nao constituem despesas de manuten<;:ao e desenporte, alimenta<;:ao e assistencia a Saude, no que respeita ao trat
volvimento do ensino:
mento medico-odontol6gico e atendimento aos portadores de probl
I - programas assistenciais suplementares de alimenta<;ao,
mas psicol6gicos;
transporte, assistencia
Saude e outros similares;

a

a

II - as obras de infra-estrutura
a rede escolar.

urbana, mesmo que beneficie

toriamente, todos os estabelecimentos
no Municipio.

a Municipio

providenciara condic;6es de atendimen
a todos que busquem matrfculas nas series de 10 grau, na faixa eta
dos sete aos quatorze anos, sendo proibida a sua negativa.
§ 10 - Compete ao Poder Publico Municipal recensear, perio
camente, as crianc;as em idade escolar, .com a finalidade de orient
a politica de expansao da rede publica ea elaborac;ao do plano mu
cipal de educac;ao, bem como fazer-Ihes a chamada e zelar, jun
aos pais ou responsaveis, pela frequencia a escola.
§ 20 - Ao educando portador de deficiencia fisica, mental ou se
s?rial, assegura-se 0 direito de matrfcula na escola publica mais pr
xlma de sua residencia.
Art. 172 - A lei dispora sobre a instalayao de creches e escol

oficiais na construyao de loteamentos e conjuntos habitacionais.

a

Poder Executivo submetera a aprovayao da C
mar.a Municipal projeto de lei estruturando 0 sistema municipal
enSlno, que contera, obrigatoriamente, a organizayao administrati
e tecnico-pedagogica do orgao municipal de Educayao, bem co
projetos de leis complementares que instituam:
1- 0 plano de carreira do magisterio municipal;
II - 0 estatuto do magisterio municipal;
III - a organizayao da gestao democratica do ensino publi
municipal;
IV - 0 Conselho Municipal de Educayao;
V - 0 Plano Municipal Plurianual de Educayao;
VI - a reestruturayao da Fundayao Educacional de Barra Ma
sa- FEBAM.
Paragrafo unico - Para a aprovayao da lei, a que se refere
"caput" deste artigo, serao encaminhados projetos:
a) pelo Poder Publico;
b) por uma entidade, acompanhada de, no minimo, 5% (cinco p
cento) dos eleitores do Municipio.
Art. 174 - a Plano Municipal de Educayao, plurianual, referi
se-a ao ensino de 10 grau e a educayao pre-escolar, incluindo obrig
Art. 173 -

a plano

de que trata este artigo podera ser elaborado em conjunto ou de comum acordo com a rede escolar mantida
pelo Estado, na forma estabelec~da pela legislac;ao.
Paragrafo unico -

Art. 171 -

de ensino publico sediados

a Municipio,

na elaborac;ao de seu Plano de Educac;ao, considerara os Pianos Nacional e Estadual de Educac;ao, de
durac;ao plurianual e estabelecera prioridades visando a articulac;ao e
ao desenvolvimento do ensino em seus diversos niveis e a integrac;ao
das ac;6es do Poder Publico que conduzam a:
1- erradicac;ao do analfabetismo;
II - universalizayao do atendimento escolar;
111- melhoria da qualidade de ensino;
IV - orientayao para 0 trabalho;
V - promoyao humanistica, cientifica e tecnologica do Pais.
Paragrafo unico - Na zona rural podera ser criada a pre-escola, desde que obedecidas as seguintes condiy6es:
a) aulas ministradas por monitoras;
b) somente em locais distantes no minimo 3 km da sede do Distrito;
c) atendimento a, no minimo, 4 (quatro) alunos.
Art. 175 -

a Municipio

cuidara para que as escolas municipais
da zona rural tenham tratamento adequado as peculiaridades e dificuldades do local onde se acham instaladas.
Art. 176 -

Art. 177 - E obrigayao do Municipio promover cursos de aperfeic;oamento e especializayao para 0 pessoal que atua na area da
Educac;ao.
Art. 178 - Ao profissional da Educayao sera assegurado:

1- piso salarial profissional;
11- aposentadoria, na forma da lei;
d
III - progressao funcional na carreira, baseada na titulayao, inependente do nfvel em que trabalha;
IV - condiy6es plenas de reciclagem e atualizarao permanente
Com d' .
Y
_
Irelto a afastamento das atividades, sem perda das remunerayoes;

v - proventos de aposentadoria e pensoes revistos, na mes
propon;ao e na mesma data, sempre que se modificar a remune
c;ao dos servidores em atividade, sendo tambem estendidos aos i
tivos quaisquer beneffcios ou vantagens posteriormente concedid
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da tra
formac;ao ou reclassificac;ao do cargo ou func;ao em que se de
aposentadoria;
VI - concurso publico para provimento de cargos e func;oes;
VII - estabilidade no emprego, independentemente do regi
juridico, sendo vedada a dispensa, a nao ser por justa causa.
Se~ao II
Da Cultura
Art. 179 - 0 Municipio estimulara 0 desenvolvimento das ci"
cias, das artes, das letras e da cultura em geral, observando 0 d
posta nas Constituic;oes Federal e Estadual.
Art. 180 - 0 Municipio garantira a todos 0 pleno exercicio d
direitos culturais e acesso as fontes da cultura local, regional, esta
al e nacional e apoiara e incentivara a valorizac;ao e a difusao d
manifestac;oes culturais, atraves de:
1- atuac;ao do Conselho Municipal de Cultura;
II - articulac;ao com 6rgaos governamentais no ambito da C
tura, da Educac;ao, dos Desportos, do Lazer e das Comunicac;oe
III - progressiva criac;ao de espac;os publicos, acessfveis a
pulac;ao, para as diversas manifestac;oes culturais;
IV - protec;ao e estfmulo das expressoes culturais incluindo
indfgenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes do p
cesso cultural, bem como 0 artesanato local;
V - apoio as instituic;oes culturais, de iniciativa privada, des
que aprovado pela Camara;
VI- estfmulo a instalac;ao, preservac;ao e conservac;ao de bi
otecas na sede do Municipio e Distritos;
VII - intercambio cultural com outros Municipios do Estado
incentivo ao intercambio com outros Estados da Federac;ao;
VIII - preservac;ao, conservac;ao e recuperac;ao dos docume
tos, das obras de arte e outros bens de valor hist6rico, artistico, cui
ral e cientffico.
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Art. 181 - .0 Municipio zelara pelo seu Patrim6nio Hist6rico,
Artistico e Cientffico e pelo resgate de sua Mem6ria Cultural.
Art. 182 - Constituem Patrim6nio Cultural Municipal os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referencia a ide~tidade, a ac;ao, ~ me~6ria dos diferentes grupOS formadores da socledade, nos quais se Incluem:
I - as formas de expressao;
" - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criac;oes artisticas e tecnol6gicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificac;oes e espac;os destinados as manifestac;oes culturais;
V - os conjuntos urbanos e sftios de valor hist6rico, paisagfstico, artfstico, arqueol6gico, paleontol6gico, ecol6gico e cientffico.
Art. 183 - 0 Conselho Municipal de Cultura regulamentara, orientara e acompanhara a politica cultural do Municipio.
Art. 184 - 0 6rgao municipal gestor da Cultura e 0 ConseIho Municipal de Cultura incentivarao a participac;ao da comunidade atraves da instalac;ao do F6rum Municipal de Cultura, aberto
as organizac;oes representativas
da comunidade, bem como aos
artistas, aos animadores culturais e as pessoas de reconhecido interesse pelo desenvolvimento
cultural do Municipio.
Art. 185 - 0 Poder Publico, com a colaborac;ao do ConseIho Municipal de Cultura e do F6rum Municipal de Cultura, promovera e protegera 0 patrim6nio cultural do Municipio por meio de
inventarios, registros, vigilancia, tombamento, desapropriac;ao e
outras formas de acautelamento e preservac;ao.
Art. 186 - 0 Poder Publico cuidara da criac;ao do Fundo
Municipal de Cultura, com a finalidade de promover 0 desenvolVlmento cultural do Municipio, atraves da realizac;ao de programcas e projetos de interesse da Administrac;ao Municipal e da
omunidade.
Art. 187 - 0 Municfpio constituir-se-a
em agente socializador, na formac;ao da identidade cultural das novas gerac;oes,
atraves da integrac;ao Educac;ao-Cultura.

/
Se~ao III
Dos Desportos
Art. 188 - E dever do Municipio fomentar praticas desportiv
formais, inclusive nas areas rurais e distritos, atendendo tambem
pessoas portadoras de deficiencias, como direito de cada um, obs
vados:
1- a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associ
<;6es, quanta a sua organiza<;ao e ao seu funcionamento;
II - 0 voto unitario nas decis6es das entidades desportivas;
III - a destina<;ao de recursos publicos a promo<;ao priorita
do desporto educacional e, em casos especificos, do desporto
alto rendimento;
.
IV - 0 tratamento diferenciado para 0 desporto profissional e
amador;
V - a prote<;ao e 0 incentivo as manifesta<;6es esportivas
cria<;ao nacional e olfmpicas.
Paragrafo unico - 0 Municipio assegurara 0 direito ao lazer
a utiliza<;ao criativa do tempo destinado ao descanso, mediante ofe
de area publica para fins de recrea<;ao, esporte e execu<;ao de pr
gramas culturais.
Art. 189 - 0 Poder Publico incentivara as praticas desportiva
inclusive atraves de:
1- cria<;ao e manuten<;ao de espa<;os adequados para a prati
de eSPOrtes nas escolas e pra<;as publicas;
11- a<;6es governamentais com vistas a garantir aos munfcip
a possibilidade de construfrem e manterem espa<;os pr6prios para
pratica de eSPOrtes;
III - promo<;ao, em conjunto com outros Municipios, de jogos
competi<;6es esportivas amadoras, regionais e estaduais, indusi
de alunos da rede publica.
Art. 190 - A educa<;ao ffsica e disciplina curricular, regular
obrigat6ria nos ensinos de 10 e 20 graus.
Paragrafo unico - Nos estabelecimentos de ensino publico e priv
do deverao ser reservados, progressivamente, espa<;os para a pra
ca de atividades ffsicas, equipados materialmente e com recurs
humanos qualificados.
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Art. 191 - 0 Municipio cuidara para que seja criado 0 Conselho
.CI'pal de Esportes que tratara das diretrizes e do desenvolvimenMunl . ratica dos dlversos esportes no tern't"OriOd e Barra M ansa.
to e da P
Capitulo VI
Dos Direitos das Pessoas Portadoras
de Deficiencias
Art. 192 - E dever do Poder Publico Municipal garantir ao porta0 total desenvolvidor de qualquer deficiencia fisica, mental ou sensorial
ento de suas potencialidades e integra<;ao na VI'd a cu Itura I, economlca
m
.
. ..
e social do Municipio, obedecendo aos segulntes Prl~ACIP~OS:
. . ,
I - assegurar as pessoas portadoras de deficlencla 0 dlrelto a assistenciadesde 0 nascimento, incluindo a estimula<;aoprecoce e a educar;aode 10 e 20 graus e profissionalizante, obrigat6rias e gratuitas, sem limite
deidade;
11- atender prioritariamente nas areas de habilita<;ao e reabilitar;aoem hospitais ou c1inicas, com profissionais especializados e equipamentos necessarios;
III - promover a cria<;ao de programas de orienta<;ao e preven<;aocontra as doen<;as ou condi<;6es que sejam responsaveis pelas
deficiencias ffsica, mental ou sensorial;
IV - proceder a atendimento especializado para os portadores
de deficiencia ffsica, sensorial ou mental e de integra<;ao do adolescente portador de deficiencia mediante treinamento para 0 trabalho
ea convivencia social;
V - assegurar na rede municipal de ensino, a educa<;ao especial aos deficientes fisicos, mentais e sensoriais e aos alunos superdotados, em classes especiais nas escolas em cuja comunidade for
comprovada, por pesquisas, a existencia de deficientes;
VI - garantir verba especifica para 0 atendimento a educa<;ao
especial;
A'

VII - manter convenios com 6rgaos publicos e entidades privadas para preven<;ao, atendimento, orienta<;ao e controle de deficiencias, envolvendo as areas de Saude e Educa<;ao;
VIII. criar, atraves do Departamento competente, areas pr6prias ~ara a pratica de esportes e atividades de lazer, especialmente
eqUipadas para a utiliza<;ao pelos deficientes, nas principais pra<;as

publicas existentes ou futuramente construidas no Municipio;
IX - promover convenios com c1ubes de servi<;os, empresa
institui<;oes publicas e privadas, para a cria<;ao e manuten<;ao de a
gos comunitarios para atendimento aos deficientes sem amparo
miliar;
X - fixar normas quanta as edifica<;oes de obras publicas e
vadas, garantindo a obrigatoriedade de constru<;ao de rampas e ac
sos nos edificios, vias e logradouros de acesso publico;
XI - fixar normas para adapta<;aodos transportes coletivos pa
acesso dos deficientes, sendo que incentivos poderao ser regulamenta
para as empresas concessionarias que aderirem ao programa de impla
<;aode coletivos adaptados para 0 acesso dos deficientes;
XII - garantir a gratuidade nos transportes coletivos do muni
pia para a pessoa portadora de deficiencia, conforme defini<;oes di
das em Lei Ordinaria, e seu acompanhante, sendo que a concess
de passe permanente ao acompanhante sera efetivada conforme co
provada necessidade; (Modificado pela Emenda nO02)
XIII - assegurar aos profissionais de ensino ligados a edu
<;ao especial, treinamento e reciclagem, para atuarem junto as cI
ses especiais, bem como a cria<;ao de cursos e seminarios de es
cializa<;ao;
XIV - garantir a todos os profissionais envolvidos na educa
do deficiente junto a rede municipal de ensino, ou outro 6rgao por
subvencionado, a inclusao de um adicional minima de 20% (vinte
cento) de seus vencimentos/salarios' ,
XV - proporcionar atendimento medico e realiza<;ao de exa
em outros locais quando nao existir no Municipio tais atendimentos, b
como 0 transporte para 0 deslocamento do deficiente e seu acom
nhante;
XVI - criar banco de pr6teses, colchoes d'agua e medicam
tos, para 0 pronto atendimento dos deficientes temporarios e per
nentes gratuitamente;
XVII- promover debates comunitarios, palestras, discussoe
campanhas de esclarecimento a respeito da situa<;ao da pessoa p
t~dora de deficiencia em questoes morais, fisicas, educacionais, r
glosas e profissionais.
XVIII - .n~s concursos publicos, assegurar ao deficiente igu
dade de condl<;oes, adequando as provas a sua condi<;ao fisica, men

ou sensorial;
XIX - fazer convenios com outros 6rgaos publicos ou privados
para possibilitar a forma<;ao.profissional dos deficientes, independentemente do nivel de escolandade;
XX - fornecer esclarecimentos, que se fa<;am necessarios, das
legislayoes federal, estadual e m~~i:ip~l, quanta a~~ direitos que sac
concernentes ao portador de deflclencla, seus famillares e profissionais das areas de saude, educayao e outras.
Paragrafo unico - Para cumprimento do disposto no presente
artigo, fica assegurada a cria<;ao de uma equipe multi-disciplinar, composta de psic610go, neurologista, fisioterapeuta, fonoaudi610go, terapeuta ocupacional, pedagogo e nutricionista.
Capitulo VII
Da Crian~a e do Adolescente
Art. 193 - A crianya e ao adolescente, 0 Municipio de Barra Mansa
assegurara todos os direitos e garantias fundamentais de pessoa
humana reconhecidos na Constituiyao da Republica e nas Leis Federais, Estaduais e Municipais.
Art. 194 - E dever da Familia, da Sociedade e do Municipio de
Barra Mansa assegurar a crianya e ao adolescente, com absoluta
prioridade, 0 direito a vida, a saude, a alimenta<;ao, a educayao, ao
lazer, a cultura, a dignidade, ao respeito, a Iiberdade e a convivencia
familiar e comunitaria, alem de coloca-Ios a salvo de toda forma de
negligencia, discrimina<;ao, explorayao, violencia, crueldade e opressao.

§ 1° - 0 ensino profissionalizante sera ministrado de forma suplementar.
.
§ 2° • A lei dispora sobre a cria<;ao e 0 funcionamento de centros de recebimento e encaminhamento, de denuncias referentes a
v~olenciapraticada contra crianyas e adolescentes, inclusive no ambito familiar e sobre as providencias cabiveis.
§ 3°. E dever do Municipio criar programas de preven<;ao e atendimento especializado a crian<;a e ao adolescente dependente de drogas
eafins.
§ 4° • Sera garantido 0 acesso do trabalhador adolescente a

escola, prevendo-se horario especial de trabalho em fun<;ao do rn
nor;
§ 5° ~Ao adolescente trabalhador, inclusive aquele em condi<;
de aprendlz, ficam assegurados todos os direitos sociais e previde
ciarios previstos ria Constitui<;ao da Republica.
,
.§ 6 ° - 0 ~unicipio promovera programas de assistencia integ
a saude da cnan<;a e do adolescente, admitida a participa<;ao d
entidades nao governamentais.
§ 7° - 0 Municipio de Barra Mansa, junto com as associa<;5
comunitarias, devera implementar centro de lazer e cultura, quad
de esportes e demais espa<;os que vierem oferecer formas comu
tarias de diversao, garantindo, para isso, um or<;amento para 0 esp
te e 0 lazer.
§ 8° - 0 Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude
Promo<;ao Social, fara aplica<;ao t6pica de fluor em todas as crian<;
do Municipio, com idade entre zero e sete anos.
Art. 195 - Fica vedado 0 usa politico-partidario dos recursos
nanceiros e humanos, destinados ao atendimento da crian<;a e do ad
lescente.
Art.196 - A familia, ou agrupamento familiar natural, e sempre
espa<;o pref~rencial para atendimento da crian<;a e do adolescente
§ 1° - E vedado ao Poder Publico a transferencia compuls6ri
para outros Estados e Municipios que nao 0 de sua origem, das cria
<;~s.e, ad~lescentes atendidos direta e indiretamente por institui<;5
oflclals, visando garantir a unidade familiar.
. § ~o • 0 Municipio eliminara, progressivamente, a medida q
cnar melos adequados que os substituam, 0 sistema de internat
para crian<;as e adolescentes carentes.
Art. 197 - 0 Municipio mantera programas destinados a assi
tencia integral ao menor e a familia, incluindo:
1- assistencia social as famflias de baixa renda'
II - servi<;o de orienta<;ao sexual a crian<;a e ao ~dolescente;
.
III - cria<;ao de casas destinadas ao acolhimento provis6rio d
cna~<;as e adolescentes vitimas de violencia, em situa<;ao irregular
de nsco.

Art. 198 - AAdministrayao punira 0 abuso, a violencia e a explora_ especialmente sexual, da crianya e do adolescente, sem prejuizo
<;a0,
• .
das san<;5escablvels.
Art. 199 - Em caso de conduta anti-social, a crian<;a e 0 adolesente deverao ser conduzidos a 6rgaos especializados, que contem
~om a permanente assistencia social, atendo-se sempre a sua peculiar condi<;ao de pessoa em desenvolvimento, garantida a convoca<;aoimediata dos pais, responsaveis ou pessoa por ela indicada.
Paragrafo unico - Caso nao haja responsavel, devera ser imediatamente notificado 0 Conselho Municipal da Crian<;a e do Adolescente.
Art. 200 - 0 Municipio garantira, na forma da lei, a participa<;ao
de entidades de defesa dos direitos da crian<;a e do adolescente, na
fiscaliza<;ao do cumprimento dos dispositivos previstos neste Capitulo, atraves da organiza<;ao de Conselho de Defesa dos seus direitos.
Art. 201 - Devera ser criado, como 6rgao normativo de deliberayao, vinculado ao governo municipal de Barra Mansa, 0 Conselho Municipal de Defesa da Crianya e do Adolescente, que tera por finalidade definir, acompanhar e controlar a politica, as a<;5es,assim como os projetos
e propostas que tenham como objetivo assegurar os direitos da crianya
e do adolescente.
Titulo VII
DO MEIO AMBIENTE E DA
POLITICA DE SANEAMENTO
Capitulo I
Do Meio Ambiente
Art. 202 - Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de usa comum do povo, essencial a sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Publico Municipal e a coletividade 0
d:ver de defende-Io e preserva-Io para as presentes e futuras gera<;oes.
b Art. 203 - 0 Municipio, em articula<;ao com a Uniao e 0 Estado,
o servadas as disposi<;5es pertinentes do art. 23 da Constitui<;ao

Federal, desenvolvera as agoes necessarias para 0 atendimento d
previsto neste capitulo.
Art. 204 - Compete ao Municfpio criar 0 Conselho Municipal d
Meio Ambiente, de composig13o paritaria, no qual participar130 os P
deres Executivo e Legislativo, Comunidades Cientfficas e Associ
goes Civis na forma da lei, que tera, entre outras, as seguintes atribu
goes:
1- controlar e fiscalizar a produg13o,estocagem de substancia
t6xicas, 0 transporte, a comercializag13o, a utilizag130 de tecnicas
metodos e as instalagoes que comportem riscos efetivos ou potenci
ais para a saudavel qualidade de vida e meio ambiente natural de
trabalho, incluindo materiais geneticamente alterados pela ag130hu
mana, residuos qufmicos e fontes de radioatividade;
11- requisitar a realizag130 peri6dica de auditorias no sistema de
controle de poluig13oe preveng130 de riscos de acidentes nas instala.
goes e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo avalia.
g130detalhada dos efeitos de sua operag13o sobre a qualidade fisica,
quimica e biol6gica dos recursos ambientais, bem como sobre a sau.
de dos trabalhadores e da populag13o afetada;
111- estabelecer, controlar e fiscalizar padroes de qualidade am.
biental, considerando os efeitos cineticos e cumulativos da exposig13o
as fontes de poluig13o, incluida a absorg13o de substancias qufmicas
atraves de alimentag13o.
Art. 205 - Fica autorizada a criag13o,na forma da lei, do Fundo
Municipal de Conservag13o Ambiental, destinado a implementag130 de
programas, projetos de recuperag130 e preservag130 do meio ambiente, vedada sua utilizag130 para pagamento de pessoal da administra.
g130publica direta e indireta, ou de despesas de custeio diversas de
sua finalidade.

§ 1° - a Fundo acima sera subordinado ao planejamento e controle do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
§ 2° - Constituir13o recursos para 0 fundo de que trata 0 "capu(
deste artigo, entre outros:
1- 20 % (vinte por cento) da compensag13o financeira a que se
refere 0 Art. 20, § 10 da Constituig13o da Republica;
II - 0 produto das multas administrativas e de condenagoes jU.

diciais por atos lesivos ao meio ambiente;
III - dotagoes e creditos adicionais que Ihe forem atribuidos;
IV - emprestimos, repasses, doagoes, subvengoes, auxflios,
contribuigoes, legados ou quaisquer transferencias de recursos;
V - rendimentos provenientes de suas operagoes ou aplicagoes
financeiras.
Art. 206 - E vedada a concesS130de recursos publicos, ou incentivos fiscais, as atividades que desrespeitem as normas e padroes de proteg13oao meio ambiente natural e de trabalho.
Art. 207 - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado
a recuperar 0 meio ambiente degradado, de acordo com solug13otecnica exigida pelo 6rg13opublico competente, na forma da lei, sob pena
de n130renovag13ode seu alvara.
Art. 208 - As condutas e atividades consideradas lesivas a'o
meio ambiente, sujeitar130 os infratores, pessoas ffsicas ou jurfdicas,
a sangoes penais e administrativas, independentemente de obriga9130de reparar os danos causados, de acordo com a lei.
Art. 209 - E proibida a instalag130 de reatores nucleares, com
exceg130daqueles destinados a pesquisa cientffica e ao usa terapeutica, cuja 10calizag13oe especificag130 dever130 ser previa mente aprovadas pelo Legislativo Municipal, ap6s ouvidos 0 Conselho Municipal
de Meio Ambiente e 0 Conselho Municipal de Saude.
Art. 210 - Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado,
na forma da lei, a realizar programas de monitoragem a serem estabelecidos pelos 6rg13os competentes.
Art. 211 - Para assegurar a efetividade do direito previsto no
Art. 203, desta lei, incumbe ao Poder Publico:
I - preservar e restaurar os processos ecol6gicos essenciais e
prover 0 manejo ecol6gico das especies e ecossistemas;
II - preservar e restaurar a diversidade e a integridade do patrimonio biol6gico e paisagistico no ambito municipal;
III - promover, atraves do Conselho Municipal do Meio Ambien-

zoneamento ambiental de seu territ6rio;
IV - exigir, na forma da lei, para instalac;ao de obra ou ativida
potencialmente causadora de significativa degradac;ao do meio am
ente, estudo previa de impacto ambiental, a que se dara publicidad
V - promover a educac;ao ambiental em todos os niveis de ens
no e a conscientizac;ao publica para a preservac;ao do meio ambie
te;
VI - estimular e promover 0 reflorestamento em area degrad
da, objetivando especial mente a protec;ao de encostas e dos recu
sos naturais hfdricos, bem como a consecuc;ao de indices mfnimo
de cobertura vegetal;
VII - garantir 0 ample acesso dos interessados a informac;oe
sobre as fontes de poluic;ao, de degradac;ao ambiental, qualidade d
meio ambiente, situac;ao de risco de acidentes e a presenc;a de subs
tElncias potencialmente danosas
saude na agua potavel e nos ali
mentos;
VIII - incentivar a integrac;ao nas escolas, instituic;oes de pes
quisas e associac;oes civis, nos esforc;os para garantir e aprimorar
controle de poluic;ao, inclusive no ambito de trabalho;
IX - estimular a pesquisa, 0 desenvolvimento e a utilizac;ao d
fontes de energia alternativa, nao poluentes, bem como de tecnologi
as poupadoras de energia;
X - firmar convenio com 0 IBAMA, para fiscalizac;ao, em con
junto com 0 Municipio, visando nao s6 impedir 0 comercio, bem com
preservar a fauna e a flora.

Art. 215 - A iniciativa do Poder Publico de criac;ao de unidade de
servac;ao, com a finalidade de preservar a integridade de exemcfns dos ecossistemas, sera imediatamente seguida dos procedimenpo necessarios regularizac;ao fundiaria, demarcac;ao e estrutura de

Art. 212 - Os lanc;amentos finais dos sistemas publicos e parti
culares de coleta de esgoto sanitario deverao ser precedidos, no mf
nimo, de tratamento primario, na forma da lei.

Capitulo II
Da Politica de Saneamento

te,

0

toS

a

fiscalizac;ao adequada.
Art. 216 - 0 Poder Publico podera estabelecer restric;oes administrativas de usa de areas pri~~das, para fins de protec;ao de ecossistemas.
Art. 217 - A conservac;ao e usa racional da Mata Atlantica remanescente no territ6rio municipal e prioritaria para 0 Munici,pi.o, dev_endo
a Prefeitura Municipal capacitar-se para exercer a admlnlstrac;~~ ?a
preservac;ao de florestas, fauna e flora com participac;ao comunltana.

a

Art. 213 - 0 Municipio exercera 0 controle de utilizac;ao de insu
mos quimicos na agricultura e na criac;ao de animais para alimenta
c;ao humana, de forma a assegurar a protec;ao do meio ambiente e
saude publica.
Art. 214 - Nenhum padrao ambiental do Municipio podera ser
menos restritivo do que os pad roes fixados pela Organizac;ao Mundial
de Saude.

Art. 218 - As industrias instaladas, ou as que vierem a se instalar no Municipio, sac obrigadas a promover medidas necessarias a
prevenir e corrigir os inconvenientes e prejuizos da poluic;ao e contaminac;aodo meio ambiente.
.
§ 10 _ As que vierem a se instalar deverao, alem do ate~dl~ento
legislac;ao municipal, ter sua pr6pria aprovac;ao perante 0 orgao es-

a

tadual competente.
,
.
§ 20 _ Deverao os responsaveis por estabelecimentos I.n~ustnais dar, aos residuos, destinos e tratamentos que os tornem InOCUOS
aos empregados e coletividade.

a

Art. 219 - 0 abastecimento de agua, a coleta e a disposic;ao
adequada de esgotos e residuos s61idos e a drenagem de aguas p!uviais deverao ser executadas observando-se, entre outros, os segUlntes preceitos:
I - prioridade para as ac;oes que visem

a

protec;ao e

a

promo-

<;aoda saude publica;
.
1\- no abastecimento de agua, prioridade para 0 atendlmento
do consumo domiciliar, assegurando-se a todos os municipes qu~ntidade suficiente para a adequada higiene, com qualidade compatlvel

com os pad roes de potabilidade;
111- a preserva<;ao do equilibrio ecol6gico;
IV - 0 melhor aproveitamento da estrutura ffsica territorial d
bacias hidrograficas e dos respectivos recursos hfdricos, e a prom
<;ao do uso racional da agua, visando a conserva<;ao deste recurs
V - 0 incentivo ao desenvolvimento econ6mico;
VI - a necessidade de planejamento das a<;oes de saneamen
basico, de modo integrado com 0 planejamento do desenvolvimen
municipal e com as a<;oes de saude e prote<;ao ao meio ambiente;
VII - 0 reaproveitamento de resfduos de qualquer natureza,
sando a conserva<;ao dos recursos naturais e energeticos.
Art. 220 - 0 planejamento, 0 controle e a atualizayao das a<;pes
saneamento contara com a participayao dos usuarios dos servi<;osqu
domiciliares e comerciais, quer industriais, dos representantes dos tr
balhadores, do Poder Legislativo e do Sistema Unico de Saude, a nfv
municipal.
Titulo VIII
Da Politica Agraria, Agropecuaria e dos Distritos
Capitulo I
Da PoHtica Agraria
Art. 221 - A polftica agraria do Municfpio tem como objetivo
desenvolvimento econ6mico e a preserva<;ao da natureza, propicia
do justi<;a social e a valoriza<;ao do homem do campo.
Art. 222 - A fun<;ao social da terra e cumprida quando a prop'
edade rural atende aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
11- utiliza<;ao adequada dos recursos naturais disponiveis e preserva<;ao do meio ambiente;
III - observancia das disposi<;oes que regulam as rela<;oes d6
trabalho;
IV - explora<;ao que favore<;a 0 bem-estar dos proprietarios e
dos trabalhadores;
V - assistencia medica-odontol6gica ( c1inica geral, ginecologia, pediatria, cardiologia) e laboratorial:

trole da agua com exames peri6dicos;
a) can as permanentes de orienta<;ao de nutri<;ao e higiene.
b) cur~rt. 223 _ Compete ao Municfpio, atraves da Secretaria de Agricultura e de outros 6rgaos especfficos, obedecendo a legisla<;ao es[fica da Uniao e do Estado, promover:
pee 1- levantamento das terras agricultaveis pr6ximas as areas ur5 e ado<;ao de medidas com objetivo de preserva-Ias dos efeitos
bana
.
'd
t'
d
. d'lc'lais da expansao urbana e nas areas ruralS, es Inan o-se
preJu
,_'
.
.
. .
erencialmente a produ<;ao agncola que mals Ihe conVler,
pref
.'
' d'
II - controle estatistico dos estabeleclmentos ruralS, com In 1cac;:aodo uso do solo, produ<;ao, cultura agricol~ e desenvolvimento
cientifico e tecnol6gico das unidades de produ<;ao;,
'
111_convenios com entidades publicas federals e estaduals para
regulariza<;ao fundiaria de area.s comprov~damente ocio.sas,. bem
como para implementa<;ao de proJetos especlals nas respectlvas areas
de recursos humanos, tecnicos e financeiros.
Art. 224 - 0 Municfpio devera garantir a constitui<;ao do cinturao
verde, com a finalidade de produzir alimentos essenciais a popula<;ao
e cujo parcelamento do solo sera permitido dentro dos criterios do
m6dulo rural estabelecido por Lei Federal.
Art. 225 - As terras situadas fora da area urbana serao destinadas, preferencialmente, ao assentamento de familias de origem rural
ou projetos de prote<;ao ambiental ou pesquisas;
§ 1° - As terras devolutas incorporadas atraves de ~<;ao di~criminat6ria, desde que nao localizadas em areas de prote<;ao amblental obrigat6ria, serao destinadas ao assentamento de familias de origem rural.
§ 20 _ Entende-se por familia de origem rural as de proprietarios
de minifundios, parceiros, subparceiros, arrendatarios, subarrendatarios, posseiros, assalariados permanentes ou temporarios, agregados, demais trabalhadores rurais e migrantes de origem rural.
Art. 226 - Compete ao Executivo Municipal, atraves da Secretaria de Agricultura, a criac;:aode uma Patrulha Agricola Motorizada para
atendimento ao pequeno e medio agricultor, independente de ser proprietario ou nao da area.

§ 1° . Os servi<;os prestados pela Patrulha Agrfcola serao calc
lados a pre<;o de custo, e pagos pelo produtor com 0 equivalente
mesma quantidade de produtos que ele pagaria na epoca do planti
§ 2° - 0 pagamento mencionado no paragrafo anterior sera ef
tuado na epoca da colheita.
Art. 227 - Compete ao Executivo Municipal, atraves da Secret
ria de Agricultura, a cria<;ao e a administra<;ao do mercado municipa
do produtor agropecuario.
Paragrafo unico - A regulamenta<;ao do funcionamento do menci
nado mercado sera feita pelo Executivo, com a aquiescencia do P
der Legislativo.

Capitulo II
Da Politica Agropecuaria
Art. 230 - Compete ao Municipio planejar 0 de~e~v.?lvimento
m seu territ6rio observado 0 disposto nas ConstltUl<;oes FederuraI e tadual de forma a garantlr.' 0 usa rentave I e au t o-sus t en t'aye I
ral e Es
'.
,.
dos recursos dlsponlvels.

Art. 231 - 0 Municipio tera um plano de desenvolv~mento agro'rio com programa anual e plurianual de desenvolvlmento rural,
~~aC~:rad~por um Conselho Muni~i~al de Des,envolvimento .RuMra
I,
. ado pelo Poder Publico Municipal, atraves da Secretana
UnlCIganlZ
.
"
rda
I de Agricultura, e com 0 usa dos recursos dlsponlvels, resgua
pa
.'
, .
da a politica de desenvolvlmento do Municipio.
. ,
Art. 228 - Compete ao Executivo Municipal, atraves da Secreta
§ 10 _ 0 Programa de Desenvol.vi,m.ento Rural, constl~uldo de
ria de Agricultura, a cria<;ao e manuten<;ao de um horto florestal muni~ institui<;6espublicas instaladas no Municipio, produtores rur~ls e suas
cipal, destinado ao cultivo de mudas de arvores nobres, frutfferas
organiza<;6es e lideran<;as comunitarias, sob a c~or~~na<;ao da. Seoutras.
cretaria Municipal de Agricultura e que contemplara atlvldades de,I~te§ 1° - As mudas estarao a disposi<;ao dos interessados, medi~ resse da coletividade, sera integrado por atividades ~gropec.uanas,
ante pagamento , bem como usadas pelo Municipio para arboriza<;ao agro-industriais, reflorestamento, preserva<;ao ~o. melo amblen~e e
das ruas locais e dos distritos.
bem-estar social, incluidas as infra-estruturas flslcas e de servl<;os
§ 2° - Os recursos para viabilizar as a<;6es rurais da Secretaria na zona rural e 0 abastecimento alimentar.
. , .
da Agricultura, principalmente com rela<;ao a fins de reflorestamento
§ 20 _ 0 Programa de Desenvolvim~nto Rural do .Munlclplo,. d~ve
e conserva<;ao do solo, serao repassados pelo Executivo e oriundos
assegurar prioridade, incentivos e gratuldade d? ~ervl<;o de asslstende:
cia tecnica e extensao rural, aos pequenos e medlos produtores (proa) percentual sobre a venda dos produtos rurais, da transferencia da
prietarios ou nao) e trabalhadores rurais.
venda de im6veis rurais e 0 repasse do INCRA;
b) um percentual dos recursos que as empresas consumidoras de
Art. 232 - Na Lei de Diretrizes Or<;amentarias, ~Iano Diretor e
carvao e de madeira sejam obrigadas a recolher ao reflorestamento,
no Or<;amento Anual do Municipio, dever~o ser previstos recursos
na forma da lei.
necessarios para 0 cumprimento e execu<;ao do Plano de Desenvol§ 3° • Tais recursos ficarao como fundo do Municipio e sob a vimento Rural e Anual, respectivamente.
responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura, que somente podera aplica-Ios nos fins previstos nos capitulos I e II do titulo VIII.
Art. 233 - Compete ao Municipio, em articula<;ao com 0 Estado
Art. 229 - Compete ao Executivo Municipal, atraves da Secretaria de Agricultura, a cria<;ao e manuten<;ao de reserva florestal, destinada a cria<;ao de animais silvestres regionais, em especial os especimes em extin<;ao.

?~-

e a Uniao, apoiar a politica agropecuaria, .g~rantindo:_
.
I - 0 apoio a gera<;ao, a difusao e a Implanta<;ao de tecnologla
adaptada as condi<;6es ambientais locais;
_
II - os mecanismos para a prote<;ao e a recupera<;ao dos
recursos naturais e a preserva<;ao do meio ambiente;

111- a Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural
Estado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO, dotac;:ao minima c
respondente a 2% (dois por cento) do Fundo de Participac;:ao
Municfpio, desde que esteja integrada ao planejamento da Secr
taria Municipal de Agricultura, usando-se tambem dos recurs
transferidos para cumprimento
de programas locais, median
convenio de prestac;:ao de assistencia tecnica e extensao rural
Municfpio;
IV - 0 estabelecimento
de um calendario, bem como 0 s
cumprimento, para a Secretaria Municipal de Agricultura proc
der a vacinac;:ao peri6dica de todo 0 rebanho no Municipio, d
venda ainda:
a) a Secretaria Municipal de Agricultura fornecer, a prec;:o d
custo, a vacina para os pequenos e medios produtores;
b) conveniar com os Municfpios circunvizinhos
para coincide
cia de vacinac;:ao, sobretudo nas propriedades fronteiric;:as co
o Municipio;
V - a criac;:ao de um Banco de Semen, com a finalidade d
melhoria do rebanho bovino no Municfpio, devendo 0 fornecime
to do semen, para os pequenos e medios produtores, ser a prey
de custo;
VI - as infra-estruturas
fisicas, viarias, socia is e de servo
c;:osda zona rural, nelas incluidas a eletrificac;:ao, telefonia, arm
zenagem, irrigac;:ao, drenagem, transportes, seguranc;:a, assisten
cia social e cultural;
VII - manutenc;:ao, conservac;:ao e ensaibramento
das e
tradas vicinais, ate a sede da propriedade rural;
VIII - 0 apoio com maquinaria de terraplanagem, da Prefei
tura Municipal, para prestar pequenos servic;:os aos proprietario
rurais visando ampliac;:ao e melhoramentos,
mediante as seguin
tes condic;:oes:
a) 0 apoio acima mencionado devera ser solicitado antecipada
mente a Secreta ria Municipal de Agricultura e realizado quando
maquinaria estiver realizando obras nas estradas pr6ximas a pro
priedade requerente;
b) tais servic;:os serao realizados a prec;:o de custo, entendendo
se como pequenos servic;:os um maximo de 20 (vinte) horas.

°

Art. 234 Municipio cuidara da criac;:ao do Conselho
. 'pal de Desenvolvimento
Rural.

Mu-

nlCI

Capitulo III
Dos Distritos
Art. 235 - Compete ainda ao Municipio, especial mente
adaptada a Zona Rural, uma politica destinada a Saude, Educac;ao, Esporte e Lazer, a saber:,
.
...
.
I - saude - assistencia
medlca-odontologlca
(cllnlca
geral, ginecologia,
pediatria e cardiologia)
e laboratorial,
e
mais ainda:
a) controle da agua com exames pe!i6dicos;
. _
b) cursos permanentes
de orientayao
em nutrlyao, higiene,
saude, prevenc;:ao de doenc;:as, combate ao uso de alcool e
do fumo;
c) programas de saude, rede hospitalar e postos de saude;
II - educac;:ao:
a) substituir tecnica industrial por tecnica agricola, no curriculo do ensino de sa a Sa serie do 1° grau, nas escolas da
Zona Rural;
b) criar escolas multisseriadas
nos locais distantes da sede
do Distrito, em aglomerados
de propriedades
rurais;
c) criar cursos de alfabetizayao
de adultos e iniciac;:ao e alfabetizayao de crianyas ate a 2a serie, nas mesmas condiyoes
da letra anterior, em aglomerados
menores;
d) no caso especifico,
reportado pela letra "c" deste inciso
tais aulas poderao ser ministradas
por Monitoras com escolaridade referente a
serie, no minimo, do 1° grau;
e) criar, gratuitamente,
ensino de 2° grau nas areas rurais;
f) criar turno noturno regular, adequado as peculiaridades
10cais, em todos os niveis de ensino;
III - esporte e lazer:
a) na sede dos distritos:
criar, melhorar ou ampliar campos
de futebol, quadras polivalentes
e raias de malha, area de
lazer, etc.;
b) criar bandas de musica, grupos de teatro, competiyoes
eSportivas inter-distritais,
etc ...

sa

Titulo IX
DISPOSI<;OES GERAIS
Art. 236 - A lei nao prejudicara 0 direito adquirido, 0 ato juridico
perfeito e a coisa jUlgada.
Art. 237 - Na aplica9ao, integra9ao e interpreta9ao das leis, de.
cretos e outros atos normativos municipais, ressalvada a existencia
de normas especfficas, observar-se-ao os princfpios vigentes, quan.
to aos da Constitui9ao Estadual e das Leis Federais.
Art. 238 - 0 Poder Publico Municipal estabelecera restri96es
as atividades comerciais que explorem a venda de armas de fogo e
muni96es, bem como de material que possa causar dependencia de
qualquer natureza.
Art. 239 - A nao observancia do disposto nos incisos III e IV do
Artigo 79 desta Lei Organica, implicara a nulidade do ato e a puni9ao
da autoridade responsavel, nos termos da lei.
Art. 240 - A manifesta9ao do pensamento, a cria9ao, a expressao e a informa9ao, sob qualquer forma, processo ou veiculo, nao
sofrerao qualquer restri9ao, observados os princfpios da Constitui9ao
da Republica e da legisla9ao propria.
Art. 241 - 0 Controle dos atos da Administra9ao Publica Municipal sera exercido pelo Poder Legislativo, pelo cidadao, pela sociedade, atraves de suas entidades associativas, e pela propria Administra9ao Publica, na forma prevista pela Constitui9ao da Republica,
pela do Estado do Rio de Janeiro e por esta Lei Organica.
Art. 242 - A ordem social tem como base 0 primado do trabalho
e como objetivos 0 bem-estar e a justi9a social, sendo que as a96es do
Poder Publico estarao prioritariamente voltadas para as necessidades
socia is basicas.
Art. 243 - Os or9amentos anuais, as diretrizes or9amentarias e
o plano plurianual, serao compatibilizados com as prioridades e me-

taSestabelecidas no Plano Diretor.
Art. 244 - Fica assegurado, ao servidor publico municipal, a
atualiza9ao dos seus vencimentos pelo indice oficial que for estabelecido pelo Governo Federal.
Art. 245 - 0 pagamento do servidor publico prevalecera sobre
qualquer outra despesa.
Art. 246 - Alem das diversas formas de participa9ao popular
previstas nesta Lei Organica, fica assegurada a existencia de ConseIhos Populares.
Paragrafo unico - Os Conselhos Populares saG entidades aut6nomas, com regulamenta9ao propria e independente.
Art. 247 - 0 provimento dos cargos em comissao devera ser
feito de forma a assegurar que pelo menos 50% desses cargos sejam ocupados por servidor publico municipal. (Considerado inconstitucional pela TJ/RJ)

Art. 1° - Os servidores civis do Municfpio, da Administra9ao Direta, Autarquica e das Funda96es Publicas, em exercfcio, na data da
promulga9ao da Constitui9ao da Republica, ha pelo menos cinco anos
continuados, e que nao tenham sido admitidos na forma regulada no
Artigo 37 da Carta Magna, sac considerados estaveis no Servi90 PUblico.
§ 1° - 0 tempo de servi90 dos servidores, referidos neste artigo,
sera contado como titulo, quando se submeterem a concurso para
fins de efetiva9ao, na forma da lei.
§ 2° - 0 disposto neste Artigo nao se aplica aos ocupantes de
cargos, fun96es e empregos de confian9a ou em comissao, nem aos
que a lei declare, de livre exonera9ao, cujo tempo de servi90 nao sera
computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto em se tratando de servidor.

Artigo 169 da Constitui~ao da Republica, 0 Municipio nao podera despender com Pessoal mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do
valor das respectivas receitas concorrentes.
Paragrafo unico - Quando a respectiva despesa de Pessoal
exceder 0 limite previsto neste artigo, devera retornar aquele limite,
reduzindo-se 0 percentual excedente a razao de um quinto por ano.

Artigo39, das Disposi¢es Transit6rias,da Constituic;:ao
Estadual.
Art. 8° . Ficam estendidos os beneficios do Vale- Transporte a
todos os servidores publicos municipais, da administra~ao direta e

Art. 3° - 0 Municipio podera, atraves de lei, estabelecer criterios
de redu~ao de despesas com Pessoal do Quadro Permanente, incentivando a demissao voluntaria.
§ 1° . A demissao voluntaria se dara a pedido do interessado
ocupante de cargo isolado ou de carreira.
§ 2° - Estende-se 0 disposto neste artigo aos servidores do Poder
Legislativo, Funda~6es e Autarquias.
Art. 4° - As Autarquias e Funda~6es Municipais promoverao a
adequa~ao dos seus Estatutos e Regulamentos as disposi~6es desta lei, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
respectiva promulga~ao.
Paragrafo unico - As Autarquias e Funda~6es deverao encaminhar seus balancetes, bem como seus balan~os, inclusive
seus or~amentos programas, para aprecia~ao da Camara Municipal, sendo os balancetes ate 0 15° dia do mes subsequente e 0
balan~o ate 0 dia 30 de mar~o.

Art. go _ Somente por lei especifica poderao ser criadas empresas publicas, sociedade de economia mista, autarquia ou funda~ao

Art. 5° - Fica estabelecida a rela~ao de 1/10 (um para dez) entre
o menor e 0 maior salario do servidor ativo e inativo, e pensionista,
que nao perceberao menos que 1,5 salario minimo, ressalvados os
abatimentos e as vantagens legais.
Art. 6° - E estabelecido 0 prazo maximo de 6 (seis) meses, a
contar da promulga~ao desta Lei, para que os Poderes do Municipio
assumam, mediante iniciativa em materia de sua competencia, 0 processo legislativo das Leis Complementares a Lei Organica, a fim de
que possam ser discutidas e aprovadas no prazo, tambem maximo,
de 12 (doze) meses da mencionada promulga~ao.

-,0 -

Art.
0 PlanoDiretordo Municipiodeveraserelaboradoe aprovadono
prazode 1 (um)ana da data da promulgac;:ao
da LeiOrganica,como previstono

indireta.
.
.
.
,
Paragrafo unico - 0 nao cumprimento deste artlgo Impllcara em
crime de responsabilidade, sujeito as penalidades da lei.

publica.
Art. 10 - Depende de autoriza~ao legislativa, em cada caso, a
cria~ao de subsidiarias das entidades mencionadas no artigo an~erior, assim como a participa~ao de qualquer delas em empresa pnvada.
Art. 11 - 0 Municipio cuidara para que seja instalada em seu
territ6rio uma Usina de reciclagem de Iixo.
Art. 12 - 0 Municipio devera providenciar destina~ao adequada
ao lixo recolhido pela Prefeitura.
Art. 13 - Devera ser criada a figura do Defensor do Interesse
Publico, que recebera e apurara queixas dos cidada~s ~ue tiver~~
sido vitimas de injusti~as, praticadas pelos Poderes Publicos Munlclpais, conforme dispuser Lei Complementar.
,'_
..
Art. 14· A Liga Barramansense de Desportos e 0 Orgao Of.lclal
do Municipio, relativamente as modalidades esportivas estabelecldas
em seus estatutos.
Art. 15 . 0 Conselho Municipal da Prote~ao da Crian~a e do
Adolescente devera ser instalado num prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado da promulga~ao da Lei Organica.
Art. 16 - Devera ser criado, como direito coletivo dos cidadaos,
o Conselho Municipal de Direitos Humanos, que sera mantido pela
Prefeitura do Municipio e constituido por membros indicado~ pela
Camara Municipal e pelas entidades representativas da comunldade,

na mesma proporc;:ao.
Art. 17 - 0 Poder Executivo submetera
aprova<;:ao da Camar~, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigencia desta Lei Organica, Projeto de Lei estruturando 0 Sistema Municipal de Ensino, conforme Art. 173, do presente diploma legal.

a

. Art. 18 -.0 povo de Barra Mansa sera previa mente consultado,

mediante pleblscito, nos casos previstos nesta Lei Organica ou, na
forma da Lei, quando 0 Poder Legislativo julgar necessario e buscando auxilio da Justic;:aEleitoral.
. Art. 19.- 0 Municfpio assegurara ao servidor publico que, por
motlvo de aCldente ou de doenc;:a, se tomar inapto para exercer a
func;:aoque vinha exercendo anteriormente, 0 direito
reabilitac;:ao e
readapta<;:ao a uma nova fun<;:ao,sem perda de nenhuma especie.

a

Art.

20 - Lei Municipal proibira a instala<;:aode estabelecimentos

comerciais ou industriais, que agridam 0 aspecto do local, principalmente dep6sitos de materiais usados (ferros-velhos) e os que manipUI~m m~teri~is poluentes ou que favore<;:am a prolifera<;:ao de animals noclvos a saude, em regiao central e em areas residenciais nos
bairros e distritos.
~rt. 21 - Fica garantido 0 fornecimento gratuito, pelo Municfpio,
de proJetos de constru<;:ao, desde que a area a ser construfda nao
ultrapasse a 70 m2.
Art. 22 - Os Conselhos Municipais deverao ser integrados por
representantes dos grupos ou organiza<;:6es de mulheres, conforme
regulamenta<;:ao a ser expedida pelo Prefeito.

a

.
Art: 23 - 0 Municfpio elaborara legisla<;:aovisando
prote<;:aodo
RIo Paralba do Sui, que contera mecanismos inibidores de praticas
poluentes, num prazo de 2 (dois) anos, contados da promulga<;:ao
desta Lei.
Paragrafo unico - Nao sera renovado 0 Alvara de Funcionamento das industrias e firmas que nao se enquadrarem nas normas
legais de que trata 0 "caput" deste artigo, ap6s a intima<;:aopara que 0

fac;:ame uma vez decorrido 0 prazo destinado a esse enquadramento.
Art. 24 - 0 Conselho Municipal Comunitario do Plano Diretor
devera ser instalado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da promulga<;:ao da Lei Organica Municipal.
Art. 25 - 0 Servi<;:oAutonomo de Agua e Esgoto devera custear
e implantar, no prazo de 30 (trinta) meses, a coloca<;:ao de hid rometros em todos os im6veis atendidos por abastecimento de agua.
Art. 26 - A lei dispora sobre concessao de beneffcios fiscais,

incentivos e isen<;:6es,a empresas de qualquer natureza que con corram para 0 desenvolvimento tecnol6gico do pais, desde que nao sejam poluentes.
Art. 27 - 0 Municfpio fica autorizado a instituir a Junta de Recursos Administrativos, com a finalidade de julgar, em penultima instancia, recursos de materias funcionais.
Art. 28 - A despesa decorrente do pagamento do pessoal dos
Poderes Executivo e Legislativo, bem como das Autarquias e Funda<;:6esdo Municfpio, far-se-a impreterivelmente ate 0 dia 5 (cinco) do
mes subsequente ao trabalho.
§ 1° - A falta do pagamento a que se refere este artigo, ainda
que parcial, implicara na atualiza<;:ao monetaria dos vencimentos e
vantagens em atraso, ate a data de sua efetiva quita<;:ao.
§ 2° - A diferen<;:adecorrente do disposto no paragrafo anterior
sera paga ate 0 ultimo dia util do mes seguinte em que era devido, sob
pena de nova atualiza<;:ao monetaria.
Art. 29 - 0 Municfpio podera instituir, no prazo de dois anos, 0

levantamento e demarca<;:ao dos limites de todas as areas ribeirinhas.
Paragrafo unico - Somente poderao ser regularizadas as areas ja demarcadas.
Art. 30 - 0 Municfpio podera criar um Instituto Assistencial e
Previdenciario que assegurara prote<;:aoprevidenciaria e assistencia
medica, dentaria, hospitalar e laboratorial ao servidor e seus dependentes, alem de outros servi<;:os.
Paragrafo unico - 0 Munidpio estabelecera por lei a protec;:aoassis-

tencial e servi<;aprevidenciillio aos servidores e seus dependentes.
Art. 31 - Devera ser criada a Comissao Municipal de Defesa do
Consumidor.
Art. 32 - Lei Municipal cuidara da proteyao da regiao compreendida entre 0 Distrito/Sede, passando pela Colonia Santo Antonio ate 0 Distrito de Rialto, na divisa com Bananal, relativamente a ocupayao do solo,
visando a preservac;ao das belezas naturais na area mencionada.
Art. 33 - 0 Municipio cuidara para que 0 pessoal do ensino seja
lotado nos estabelecimentos educacionais mais proximos de sua residencia.
Art. 34 - 0 Municipio tera um prazo de 180 dias, a partir da data
da promulgac;ao desta Lei Org{mica, para criar 0 Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural para, em conjunto com os Distritos, estudar soluc;oes para os problemas em comum, com orientac;ao, planejamento e assessoramento.
Art. 35 - Sera criado 0 Conselho Municipal de Transportes Coletivos, visando assegurar a participac;ao da populac;ao organizada no
planejamento e operac;ao dos transportes no Municipio, bem como 0
acesso as informac;oes sobre 0 sistema de trans porte coletivo municipal.
§ 1° - 0 Conselho Municipal de Transportes coletivos sera integrado por representantes dos usuarios e da Administrac;ao Municipal.
§ 2° - 0 Conselho Municipal de Transportes Coletivos sera instalado 60 (sessenta) dias apos a promulgac;ao desta Lei Organica
Municipal.
Art. 36 - 0 Poder Publico, atraves de legislac;ao complementar,
estabelecera criterios, normas, pad roes de controle e fiscalizac;ao dos
procedimentos relativos a:
a) remoc;ao de orgaos, tecidos e substancias humanas para fins de
transplante, pesquisa ou tratamento, vedada a sua comercializac;ao;
b) cadastramento de receptores segundo criterios cientificos proibida
qualquer especie de discriminac;ao;
c) incentivo a implementac;ao de recursos tecnicos que possibilitem
tais praticas.
96

Art. 37 - A Secretaria Municipal de Saude compete criar e implantar 0 sistema municipal publico de sangue, componentes e derivados (hemocentro) para garantir a auto-suficiencia, assegurando a
preservac;ao da saude do doador e do receptor do s~ngue, inte~ran?o
o sistema nacional de sangue, componentes e penvados, no ambito
de entidades federais e estaduais.
§ 1° - 0 hemocentro assegurara, na sua composic;ao, setores
operacionais de coleta, processamento, estoca~em, distribuic;ao e
transfusao de sangue, seus componentes e denvados, bem como
atuara na fiscalizac;ao e controle de qualidade.
§ 2° - E determinantemente proibida a comercializac;ao de sangue, componentes e derivados.
§ 30 - 0 hemocentro garantira informac;oes e acompa~hamentos dos doadores e estimulara a consciencia plena da doac;ao.
Art. 38 - 0 Municipio garantira protec;ao especial a servidora
publica gestante, adequando ou mudando temporari~m~~t: s~as f~nc;oes, nos tipos de trabalho comprovadamente preJudlcl~IS a saude
da mae ou do nascituro, sem que disso decorra qualquer onus para 0
Municipio, posteriormente.
.'
Art. 39 - A Administrac;ao Publica Direta, Indlreta e Fundaclonal e vedada a contratac;ao de empresas que reproduzam praticas
discriminatorias de sexo ou rac;a na contratac;ao de mao-de-obra.
Art. 40 - 0 Municipio, para assegurar as func;oes sociais da
propriedade, no ambito de sua competencia, soment~ aprovara. os
projetos de plantas e concedera "habite-se" aos conJuntos habltacionais com mais de 100 (cem) unidades, que assegurem espaC;OSapropriados para instalac;ao de lavanderias coletivas e creches as crianc;as de 0 a 6 (zero a seis) anos.
Barra Mansa, 05 de abril de 1990.

§ 2°_

.
§ 3° - .
§ 4° - .
1- .
/I - .
/II - .

EMENDA N° 01 A LEI ORGANICA MUNICIPAL
EMENTA: Modifica a § 5° do Art. 32 e a Art. 38 da Lei OrgElnica
Municipal.
. A Camara Munjcipal de Barra Mansa decreta e eu promulgo a
segUinte RESOLUc;AO:
Art. 1°· 0 § 5° do Artigo 32 da atual LEI ORGANICA MUNICIPAL
passa a ter a seguinte redagao:
'
Art. 32- ...
§ 5°_ A eleiqfw da Mesa da Camara far-se-a ate a dia 1°
(primeiro) de janeiro de cada ana, convocados os Senhores Vereadores com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de anteced{mcia, e
empossados os eleitos sempre no dia 1° (primeiro) de janeiro.
Art. 2°· 0 Artigo 38 da atua1 LEI ORGANICA MUNICIPAL passa a
ter a seguinte redagao:
Art. 38 - A Camara Municipal reunir-se-a, anual e ordinariamente, na sede do Municfpio, de 1° (primeiro) de Fevereiro a 31
(trinta e um) de Oezembro.
Art. 3° • Revogadas as disposig6es em contrario, esta Resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao.

EMENDA N° 02 A LEI ORGANICA MUNICIPAL
Altera a redagao dos Artigos 84 § 4° IV e 192, XII, da Lei Organica Municipal.
A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos do
Art. 44, § 2°, da Lei Organica Municipal, faz saber que foi aprovada e
par este ato promulgada a seguinte Emenda:

e

Art. 1~ ·0 Inciso IV, § 4°, do Art. 84, da L.O.M., passa a vigorar
com a segulnte redagao:
Art. 84 - ...

§ 1° - ...

IV - As pessoas portadoras de deficiencia, conforme definiq6es ditadas em Lei Ordinaria e seus acompanhantes.

§ 5° - .
§ 6° - .
Art. 2°.0 Inciso XII, do Art. 192, da L.O.M., passa a vigorar com
a seguinte redagao:
Art. 192 - ...
XI/ - garantir a gratuidade nos transportes coletivos do municfpio para a pessoa portadora de deficiencia, conforme definiq6es
ditadas em Lei Ordinaria, e seu acompanhante, sendo que a concessaG de passe permanente ao acompanhante sera efetivada con forme comprovada necessidade;
Art. 3° • Revogadas as disposig6es em contrario, esta Emenda
entra em vigor na data de sua publicagao.

EMENDA N° 03 A LEI ORGANICA MUNICIPAL
Altera a redagao do Art. 54 e seus incisos da Lei Organica Municipal.
Art. 1° - 0 Artigo 54 da Lei Organica do Municfpio de Barra Mansa passa a ter a seguinte redagao:
Art. 54 • A remuneraqao do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores sera fixada atraves de Resoluqao, observando 0 contido na Emenda Constitucional nO01, de 03/03/92, a saber:
I - A remuneraqao do Prefeito sera composta de Subsfdios e Verba de Representaqao;
/1- 0 Subsfdio do Prefeito sera de 75% (setenta e e cinco

por cento) da remuneraqao do Deputado Estadual;
111-A Representaqao do Prefeito sera de 2/3 (dois terqos)
do valor do seu subsidio;
IV - 0 Vice-Prefeito percebera remuneraqao equivalente
a 2/3 (do is terqos) do Subsidio do Prefeito;
V- 0 Vereador recebera remuneraqao equivalente a 70%
(setenta por cento) daquela recebida em especie pelo Deputado Estadual, nao podendo ultrapassar a 5% (cinco por cento) da Receita
Municipal;
VI- A Verba de Representaqao da Mesa Diretora da Camara Municipal, a saber:
a) - Presidente - 2/3 (dois terqos) da Representaqao do

Art. 2° . Revogadas as disposi<;6es em contra rio, esta Emenda
entrara em vigor na data de sua publica<;ao.

EMENDA N° 04 A LEI ORGANICA MUNICIPAL
Altera a redac;ao do Art. 42 da Lei Organica Municipal
A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos do
Art. 44 § 2° da LOM, faz saber que foi aprovada e por este ato promulgada a seguinte Emenda:

e

Art. 1°· Fica modificado 0 Art. 42 da lei Organica do Municfpio,
para a seguinte redac;ao:
Art. 42 - Havera obrigatoriamente, na Camara Municipal,
uma Comissao Permanente de Direitos Humanos.
Art. 2°· Revogadas as disposic;6es em contrario esta EMENDA
entrara em vigor na data de sua publicac;ao.

EMENDA N° 05 A LEI ORGANICA MUNICIPAL
Altera a redac;ao do Art. 97 da LOM
A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos d~
Art. 44, § 2°, da LOM, faz saber que foi aprovada e por este ato e
promulgada a seguinte emenda:
Art. 1° . 0 Art. 97 da Lei Organica Municipal passa a vigorar
com a seguinte redac;ao:
..,
Art. 97 - A familia do servidor ou inat/vo falec/do sera concedido auxilio-funeral.

§ 10 _ 0 auxilio sera pago no valor correspondente a 3

(tres) salarios minimos regionais.
.
§ 20 _ Se as despesas do funeral nao forem ocorndas po~
pessoa da familia do servidor ou inativo, 0 valor das m~smas sera
pago a quem as tiver comprovadam~nte realizado, respe/tado 0 valor
maximo previsto no paragrafo antenor.
..
§ 30 _ No caso de acumulaqao legal de ca.rgo, 0 aux/I/o
devido sera pago somente em relaqao a uma das matnculas, se ambas forem do municipio.
.
§ 40 _ 0 pagamento do auxilio obedecera 0 processo sumarissimo, concluido no prazo de 10 (dez) dias. u~eis, a contar do
protocolo do pedido, instruido com a certidao de ob/to e doc~mentos
que comprovem a satisfaqao da desp~sa pelo requerente, tncorrendo em pena de suspensao 0 responsavel pelo retard~m~nto.
§ 50 _ Esse beneficio se estende aos penslOntstas do Municipio, adotado identico criterio.
§ 60 _ A despesa com

0

auxilio-funeral

. ,
correra a conta de

dotaqao orqamentaria propria.
.
Art. 2° . Essa Emenda entrara em vigor na data de sua publlca<;ao.
Camara Municipal de Barra Mansa, 27 de novembro de 1996.

EMENDA N° 06

A

LEI ORGANICA MUNICIPAL

Altera a redac;ao do Artigo 105 da LOM
A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos do

Art. 44, § 2°, da Lei OrgElnica Municipal, faz saber que foi aprovada e
por este ate promulgada a seguinte Emenda:

e

Art. 1°.0 Artigo 105 da lei OrgElnica do Municipio (LOM) passa
a ter a seguinte redac;ao:

Acrescenta
ca Municipal.

0

Item V no Paragrafo 4° do Artigo 84 da Lei Organi-

Art. 105· Concede isenqao do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos Aposentados e Pensionistas, proprietarios de
um unico im6vel no Municipio, com proventos iguais ou inferiores a 3
(tres) salarios minimos.

A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos do
Art. 44, § 2°, da Lei Organica Municipal, faz saber que foi aprovada e
por este ate promulgada a seguinte Emenda:

Art. 2° . Revogadas as disposiqoes em contra rio, esta Emenda
entrara em vigor na data de sua publicaqao.

Art. 1° . 0 Paragrafo 4° do Artigo 84 da lei Organica Municipal
pass a a ter a seguinte redaqao:
Art. 84 - ...
§ 4° - Sao isentos do pagamento de tarifas nos transportes coletivos urbanos:
1- .
1/ - .

e

1/1 - .
Acrescenta item ao Artigo 79 da Lei OrgElnica Municipal.
A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos do
Art. 44, § 2°, da Lei Organica Municipal, faz saber que foi aprovada e
por este ate promulgada a seguinte Emenda:

e

IV - .
V - Integrantes da Guarda Municipal devidamente habilitados, con forme Lei Complementar.
Art. 2° . Revogadas as disposiqoes em contrario, esta Emenda
entra em vigor na data de sua publicaqao.

.
Art: ~° • Fica acrescentado 0 item "XX"ao Artigo 79 da Lei Organlca Municipal, que tera a seguinte redaqao:
"

xx-

Garantia do salario minimo profissional, aos servidores
de nivel superior, conforme legislaqao da categoria respectiva, em conson~ncia com 0 disposto no inciso "V" do Artigo 7° da Constituiqao Federal, mdependentemente das vantagens legais a que fizerem jus. "
Art. 2° . Revogadas as disposic;oes em contra rio, esta Emenda
entra em vigor na data de sua publicaqao.
Camara Municipal de Barra Mansa, 18 de marc;o de 1998.

Cria a Comissao Permanente de Defesa do Consumidor (Art.
42 da LOM)
A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos do
Art. 44, § 2°, da Lei Organica Municipal, faz saber que foi aprovada e
por este ato promulgada a seguinte Emenda:

e

OBS: Considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justi~a con.
forme oficio SOE· 86/99.
'

Art. 10• Fica acrescentado ao Art. 42 da Lei Organica do Municipio de Barra Mansa, a Comissao Permanente de Defesa do Consu-

midor, passando 0 referido Artigo a ter a seguinte reda<;ao:
Art. 42 - Havera obrigatoriamente na Camara Municipal,
uma Comissao Permanente dos Direitos Humanos e uma Comissao de
Defesa do Consumidor.
Art. 2° . Revogadas as disposi<;6es em contrario, esta Emenda
entra em vigor na data de sua publica<;ao.
Camara Municipal de Barra Mansa, 07 de mar<;o de 2001.

Altera a reda<;ao de Artigo da Lei Organica Municipal de Barra
Mansa.

Art. 3° - 0 Artigo 66 da Lei Organica do Municfpio de Barra Mansa passa a ter a seguinte reda<;ao:
Art. 66 - Compete ao Prefeito, entre outras atribuigoes:
I - ...
XXXIII- Solicitar, obrigatoriamente, autorizagao
Camara para
ausentar-se do Municipio por tempo superior a sete dias ou do territorio Nacional, por qualquer prazo.

a

Art. 4° - Revogadas as disposi<;6es em contrario, esta Emenda
entra em vigor na data de sua publica<;ao.

A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos do
Art. 44, § 2°, da Lei Organica Municipal, faz saber que foi aprovada e
por este ate promulgada a seguinte Emenda:

e

Art. 1° - 0 Art. 62 da Lei Organica do Municfpio de Barra Mansa,
passa a ter a seguinte reda<;ao:
Art. 62 - 0 Prefeito e 0 Vice-Prefeito, quando no exercicio
do cargo nao poderao, sem previa autorizagao da Camara, ausentarse do Municipio por mais de 7 (sete) dias consecutivos, nem do territorio Nacional, por qualquer prazo, sob pena de perda do cargo.
§ Unico - Nos casos de ausfmcia do territorio Nacional e/
ou estando os mesmos ausentes, mesmo em territorio Nacional, na
hipotese de ocorrencia de fatos que impliquem em estado de emergencia ou calamidade publica no Municipio, ocorrera 0 previsto nos
Artigos 58 e 59.
Art. 2° - 0 Artigo 20 da Lei Organica do Municipio de Barra Mansa,
inciso VI, passa a ter a seguinte reda<;ao:
Art. 20 - E de competencia exclusiva da Camara Municipal:
I - ...
VI - Autorizar 0 Prefeito a ausentar-se do Municipio, quando a
ausencia exceder a sete dias, ou do territorio Nacional, por qualquer

A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos do
Artigo 44 § 2° da LOM, faz saber que foi aprovada e por este Ato
Promulgada a seguinte Emenda:

e

Art. 1°_ 0 Art. 17 da Lei Organica Municipal, passa a vigorar com
a seguinte reda<;ao;
Art. 17 - 0 numero de Vereadores sera fixado pela Camara Municipal, tendo em vista a populagao do Municipio, observados os limites estabelecidos na Constituigao Federal em seu Artigo
29, IVe ao seguinte:
1- 0 numero de habitantes a serem utilizados como base
de calculo do numero de Vereadores, sera aquele fornecido, mediante certidao, pela Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE
11-0 numero de Vereadores sera fixado mediante Decreto Legislativo, ate 0 final da Sessao Legislativa do ana que anteceder
as eleigoes;

111A Mesa da Camara enviara ao Tribunal Regional Eleitoral, logo ap6s sua ediqao, c6pia do Decreto Legislativo de que trata
o Inciso anterior.
Art. 2° - Essa Emenda, entrara em vigor na data de sua publica<;:ao,revogadas as disposi<;:6es em contrario, surtindo efeitos a partir
de 10 de janeiro de 2005.

Modifica 0 Artigo 17 da Lei OrgElnica do
Municipio de Barra Mansa.
A Mesa da Camara Municipal de Barra Mansa, nos termos do
Artigo 44 § 20 da LOM, faz saber que foi aprovada e por este Ato
Promulgada a seguinte Emenda:

e

Art. 1°_ 0 Art. 17 da Lei Organica Municipal passa a vigorar com
a seguinte reda<;:ao;
Art. 17 - 0 numero de Vereadores para a legislatura de
2009 a 2012 fica fixado em 12 (doze) vereadores.
I - 0 numero de vereadores para as demais legislaturas
devera ser fixado ate 30 de maio do ana em que ocorrer as eleiqaes
municipais;
11-A fixaqao do numero de vereadores que trata 0 inciso
anterior se dara por Decreto Legisdlativo, cuja c6pia devera a Mesa
da Camara enviar ao Tribunal Regional Eleitoral.
Art. 2° - Essa Emenda, entrara em vigor na data de sua publicaqao, revogadas as disposi<;:6es em contrario.

