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PREÂMBULO

Nós, Vereadores representante do Município de Itapicuru, consti
tuído em Poder Legislativo Orgânico deste Município, conferidos pela
Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 29, reuni
dos em Câmara Municipal sob a proteção de Deus e com o apoio do
povo itapicuruense, imbuídos no sentimento de respeito aos direitos soci
ais, aos direitos de livre expressão, aos direitos de igualdade de todos
perante Lei, e da coragem e determinação no combato a toda forma de
opressão, preconceito, exploração do homem pelo homem, zelando pelo
desenvolvimento ejustiça social promulgamos a Lei Orgânica do Municí
pio de Itapicuru.

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO!
DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1 °- Município de ltapicuru, eril união indissolúvel ao Estado da
Bahia e à República Federativa do Brasil, constituído, dentro do Estado
Democrático de Direito, em esfera de governo local, objetiva, na sua área
.... territorial e competencial, o seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento
com a construção de uma comunidade livre,justa e solidária, fundamentada
na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores
sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo seu
poder por decisão dos Munícipes, pelos seus representantes eleitos ou dire
tamente, nos termos desta Lei Orgânica, da Constituição Estadual e da
Constituição Federal.
§ 1 ° - A ação Municipal desenvolve - se em todo o seu território,
sem privilégio ou distinções entre distrito, bairros, grupos sociais ou pessoas,
contribuindo para reduzir as desigualdades regionais e sociais, promovendo
o bem-estar de todos, sem preconceito de qualquer espécie.
§2° - O Município elege o princípio que estabelece proteção conta
discriminação em função da raça, cor, sexo, idade, classe social, orientação
sexual, deficiência física ou sensorial, convicção político-ideológica e mani
festação religiosa, sendo os infratores passíveis de punição por Lei.
§ 3° - São assegurados, na sua ação nominativa e no âmbito de
jurisdição do Município, a observância e o exercício dos princípios
da liberdade, legalidade, igualdade, justa distribuição dos benefícios
e encargos públicos.
-§ 4° - Os direitos e as garantias expressos nesta Lei Orgânica
não e�cluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados
pela Constituição Federal, Estadual e por ela própria.
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Art. 2° - São poderes do Município, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo e o executivo.
Art. 3 ° - O Município objetivando integrar a organização, planeja
mento e execução de funções públicas de interesse regional comum, pode
associar-se aos demais Municípios limítrofes e ao Estado para formar a
região 11 ª Administrativa.
Parágrafo único. O Municlpio de ITAPICUR U poderá, median
te lei, firmar convênios, consórcios, contratos com instituições públi
cas, privadas ou entidades representativas da comunidade, bem como
associações de moradores, autarquias estaduais ou federais e órgãos
congêneres sem fins lucrativos, com a União, os Estados ou Municípi
os para planejamento, execução de leis, projetos, serviços ou <lecisões
com prévia autorização do poder legislativo.

CAPÍTULOS II
DA ORGANIZAÇÂO POLITICOS-ADMINISTRATIVA
Art. 4° - O Município de Itapicuru, unidade territorial do Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política,
administrativa e financeira, é organizado e regido pela presente Lei Orgâni
ca e demais leis que adotar na forma da Constituição Federal e da Constitui
ção Estadual.
§1 º - São símbolos do Município de_ lTAPICURU, a Bandei
ra, o Brasão e o Hino Municipal e outros estabelecidos em Lei.
§ 2° -O Município tem sua Sede na Cidade de Itapicuru.
§3 º - O Município compõe-se de distritos e suas circunscri
ções urbanas são classificadas em cidade, distritos e povoados, na
forma da lei.
§ 4° - A criação, a organização e a supressão de distritos dar-se-á
por Lei municipal, observada a legislação Estadual.
§5º - Qualquer alteração territorial, compreendida a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, só pode-
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rão ser feitas, na forma da Lei Complementar Estadual n º 02/90,
dentro do período determinado por lei complementar federal, pre
servando a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente
urbano, dependente de consulta prévia às populações interessadas,
mediante plebiscito, após a divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal, apresentadas e publicadas na forma da lei, atendido o
estabelecido no art. 54 ela Constituição Estadual.
Art. 4 ° A - Ao Município incumbe, na sua órbita de at11açcio,
concretizar os objetivos expressos na Constituição Federal do
Brasil, dentre eles, a eleição de representantes para o Legislativo
e para o Exec11tivo, em responsabilidade e transparência de açfío,
garantindo amplo acesso dos meios de comunicação aos atos e
infarmações, bem como a participação, fiscalização e controle
populares, nos termos da Co11stit11içfío Federal e desta Lei Or
gânica.
Art. 4 ° B - São asseg11rados, na sua ação nominativa e no âmbi
to de j11risdição do Município, a observância e o exercício dos
princípios da liberdade, legalidade, igualdade, justa distribui
ção dos benefícios e encargos públicos.
Art. 4 º C - Os direitos e as garantias expressos nesta Lei Orgâ
nica não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
adotados pela Constituição Federal, Estadual e por ela própria.

CAPÍTULOID
DOS BENS MUNICIPAIS
Art. 5 ° - São bens municipais:
I

móveis e imóveis de seu domínio pleno, direto ou útil;

II

direitos e ações que a qualquer título pertençam ao Município;

III - águas fluentes, emergentes e em depósito, localizadas exclusivamente em seu território;
IV - renda proveniente de exercícios de suas atividades e da presta
ção de serviços;
Lei Orgânica Municipio de 1TAPICURU
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Art. 5º A - Todos os bens municipais deverão ser cadastrados,
com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segun
do o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a
responsabilidade do chefe da secretaria ou diretoria a que fo
rem atribuídos.
Parágrafo único. Em toda a/rota motorizada da Prefeitura e da
Câmara devem constar, em local bem visível, os seguintes da
dos: "Prefeitura Municipal de Itapicuru" e "Câmara Municipal
de ltapicuru", respectivamente.
Art. Sº B - Os bens patrimoviais do Município deverão ser
classificados:
I

pela sua natureza;

II

em relação a cada serviço.

Parágrafo único. Deverá ser feita anualmente, a conferência
da escrituração patrimonial com os bens existentes, e, na pres
tação de contas de cada exercício, será incluído o inventário
de todos os bens municipais.
Art. 6° - A alienação, o gravame ou cessão de bens Municipais a
qualquer título, subordinam-se a existência de interesses públicos devida
mente justificado e serão sempre precedidos de autorização legislativa e de
processo licitatório, conforme as seguinte normas:
l - quanto imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrêcia,
dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação, devendo contar obrigatoriamente do contra os encargos
do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão,
sob pena de nulidade do ato;
b) permuta;
e) na reaquisição do domínio útil de i móvel sob o regime
enfitêutico.
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensadas está nos se
guintes casos:
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse
social;

1Ü
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b) permuta;
c) ações que serão vendidas em bolsa.
clj Art. 7º - O município, preferentemente à venda ou à doação
de seus bens imóveis, outorgará concesscio de direito real de uso,
mediante prévia autorização Legislativa e concorrência, dispen
sáda esta quando houver relevante interesse público, devidamente
;ustificado, e nas hipóteses previstas na legislação pertinente.
Art. 7° A - É vedada a aplicação da receita de capital derivada
da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio públi
co para o financiamento de desp�sa corrente, salvo se destinada
por lei.
Art. 7º B - A venda a proprietários lindeiros de imóveis rema
nescentes, resultantes de obras públicas ou de modificação de
alinhamentos, inaproveiláveis para edificações, dependerá de
prévia avaliação e autorização legislativa.
Art. 8º - A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, depen
derá de prévia avaliação e de autorizarão legislativa.
Art. 9º - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito
mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso de inte
resse público o exigir.
§ l O - A concessão administrativa de bens públicos de uso comum só
poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social, de
saúde, turismo ou de atendimento às calamidade públicas.
§ 2 ° - Na concessão administrativa de bens públicos de uso especial
e dominicais, a concessionária de serviços públicos, entidades assistenciais,
será dispensada a licitação.
Art. 9 º A - O Município facilitará a utilização dos bens munici
pais peJa população para atividades culturais, educacionais e
esportivas, na forma da lei.

Lei Orgânica Municipio de ITAPICURU
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CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 1 O - Compete ao Município:
- administra seu patrimônio;
II - legislar sobre assunto de interesses local;
IJ1 - suplementar legislação federal e estadual no que couber;
I V - instituir e arrecadar os tributos de sua competência;
V - aplicar suas rendas, prestando contas e aplicando balancetes,
nos prazos fixados em lei:
VI - criar, organizar e suprimir d istritos, observar a legislação esta
dual;
VII- organizar o quadro e estabelecer o regime de seus serviços;
VIII - · organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão nos serviços públicos de interesse local,
incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
IX - manter com a cooperação técnica da União do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
X - prestar com a cooperação técnica e financeira da União do
Estado, serviço de atendimento à saúde da população;
XI - promover o adequado ordenamento territorial, mediante planeja
mento e controle do uso e ocupação do solo, dispondo sobre
parcelamento, z.oneamento e edificações, fixando as limitações
urbanísticas, podendo, quanto aos estabelecimentos e às ativida
des industriais, comerciais e de prestação de serviços:
a) conceder ou renovar a autorização ou a licença, conforme o
caso, para a sua construção ou funcionamento;
b) conceder a licença de ocupação ou "habite-se", após a vis
toria de conclusão de obras, que ateste a sua conformidade
com o projeto e o cumprimento das condições especificadas
em lei;
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c) revogar ou cassar a autorização ou a licença, conforme o
caso, daquele cujas atividades se tornarem prejudiciais à saú
de, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego ou aos
bons costumes, ou se mostrarem danosas ao meio ambiente;
d) promover o fechamento daqueles que estejam funcionando
sem autorização ou licença, ou depois de sua revogação, anu
lação ou cassação, podendo interditar atividades, determinar
ou proceder a demolição de construção ou edificação, nos ca
sos e de acordo com a lei.
XII

- promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas legislação e a ação fiscalizadora federal
e estadual;

XIII

elaborar e executar a política de desenvolvimento urba
no com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais das áreas habitadàs do município e
garantir o bem-estar de seus habitantes;

XIV

- elaborar e executar, com a participação das associações
representativas da comunidade, o plano diretor como ins
trumento básico de política de desenvolvimento e de ex
pansão urbana;

XV

- dispor, mediante lei especifica, sobre o adequado aproveitamento do solo urbano não edificado sob utilizado ou
não uti lizado, podendo promover o parcelamento ou
edificação compulsórios, tributação progressiva ou de
sapropriação, na forma da Constituição Federal, caso o
seu proprietário não promova seu adequado aproveita
mento;

XVI

- Constituir a quarda municipal destinada a proteção de
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a
lei;

XVII

planejar e promover a defesa permanente contra as ca
lamidades públicas;

XVIII - legislar sobre licitações e contratações em todas as mo
dal idades para administração publica municipal direta e
Lei Orgânica Município de 1TAPICURU
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indiretamente, inclusive as fundações publicas munici
pais e em empresas sob seu controle, respeitadas as
normas gerais da legislação federal;
XIX

participar da gestão regional na forma que dispuser a lei
estadual;

- XX

- disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urba-

nas e suas estradas municipais, instituindo penali
dades e dispondo sobre a arrecadação das multas,
especialmente as relativas ao tr ânsito urbano, ob
servada a legis/açãar. pertinente;

XXI

- dispor sobre os ser viços funerários, a administração

XXII

disciplinar localização, instalação e funcionamento da ma
quinas, motores, estabelecimentos industriais, comerci
ais e de serviços prestados ao publico;

dos cemitérios p úblicos e a fiscalização dos cemité
rios particulares, se existirem, quando existirem;

XXIU - regulamentar, autorizar e fiscalizar a afixação de carta
zes e anúncios ou outros meios de propaganda e publi
cidade nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;
XXIV - celebrar convênios, acordos e contratos a União, Esta
do, ou outro Municípios com prévi a autorização
legislativa;
XXV

o governo Municipal deverá construir casas de farinhas
comunitárias,cisternas, p�ços, dentre outros que venham
beneficia as comunidades de baixa renda, como tam
bém incentivar a colaboração popular, para organizações
de mutirões de construção de roçagern, colheita, plantio
e outros, quando assim recomendar o i nteresse da co
munidade diretamente beneficiada;

XXVI - o município deve zelar para que os órgãos públicos fede
,.

�-
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rais ou estaduais que beneficiam as comunidades rurais
através de projetos de assistência técnicas, não deixem de
executar suas funções, a fim e não prejudicar a agricultura
bem como outros setores deles dependentes;

Lei Orgânica Município de ITAPICURU

XXVII - auxiliar os assentamentos de trabalhadores rurais em
terras desapropriadas com o fim de reforma agrária;
XX VIII- estimular e apoiar permanentemente as iniciativas autô
nomas de organização cooperativa e associativa do pe
queno produtor rural, visando melhor aproveitamento dos
fatores de produção e melhor desempenho no mercado;
XXIX - compete ao Município apoiar e estimular as iniciativas
de organização econômica dos pequenos produtores ru
rais, com o objetivo de assegurar;
T

obrigatoriedade das agênc�s financiadoras de crédito rural
em informar as entidades organizadas no Município a cada
safra, e volume de recurso disponível para o credito rural do
pequeno produtor rural,justificando, em caso de resposta ne
gativa, o motivo do indeferimento do pedido.

XXX

promover investimentos em obras e serviços públicos
que assegurem, o devido apoio aos processos de produ
ção e comercialização agropecuária, promovendo con
dições básicas para o desenvolvimento da eletrificação
rural; e da irrigação, atendendo em caráter prioritário às
regiões de maior concentração de produção de peque
nos produtos rurais e as de maior carências em infra
estrutura básica, particularmente através de programas
desenvolvidos através de cooperativas, associação e sin
dicatos.

xxxr

e laborar o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentári
as e o Orçamento Anual, com base em planejamento
adequado, estimando a receita e fixando a despesa;

XXX/1

prover sobre a limpeza dos logradouros públicos, o
transporte e o destino do lixo domiciliar e de outros resíduos,
inclusive, impfo11tar o processo adequado para o seu
tratamento;

XXX/11

- dispor sobre a apreensão, depósito e destino de animais e
mercadorias apreenditlas em decorrência ,le transgressão
tia legislaç,10 municipal;

'.i "
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XXXIV - dispor sobre o controle da poluiç<ío ambie11tal;
XXXV

- tlispor sobre os espetáculos e diversões públicas;

XX.XVI

-

dispor sobre a 11tilizaç<ío dos logradouros públicos,
disciplinado-o:

a) os locais de estacionamento;

b) os itinerários e ponto de parada dos veículos de transporte
coletivo;
e) os limites e a sinalizaç(ío das áreas de silêncio;
d) os serviços de carga e descarga e a tonelagem máxima per
mitida;
e) a denominação, numeração e emplacamento;
t) a realização de obras para facilitar o acesso dos deficientes
físicos.
XXXVII- dispor sobre a administração, a utilização e a alie
nação ele bens do- Município;
XXXVII- dispor sobre seus servidores, inclusive, o regime
jurídico dos seus servidores municipais;
XXXIX - dispor sobre o comércio ambulante;
desapropriar bens por necessidade, utilidade pú
blica ou por interesse social;

XL
XLI

- estabelecer e impor penalidades por infração de
suas leis e regulamentos;

XLII

- exercitar o poder de polícia administrativa, bem
como organizar e manter os serviços de fiscaliza
ção necessários ao seu exercício.

Parágrafo único - O município no exercício da competência
suplementar:
- legislará sobre as matérias sujeitas as normas gerais da União e
do Estado, respeitadas apenas as que se ativerem aos respecti
vos campos materiais de competência reservados às normas
gerais;
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II - poderá legislar complementarmente, nos casos de matérias de
competência privativa da União e do Estado, nas hipóteses
em que houver repercussão no âmbito local e justificado inte
resse.
Art. 1 1 - É da competência do Município em comum com a União e
o Estado:
1

zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição
Estadual e das leis destas esferas de governo, das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;

ll - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiências;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histó
rico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais
notáveis e os sítios arqueológicos;
I V - impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras
· de arte, e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultu
ral;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à
ciência;
V I - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
das suas formas;
V I I- preservar as florestas, a fauna e a flora;
V II I- fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento
alimentar;
IX - promover programas de construção de moradia e melhoria
das condições habitacionais e de saneamento básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fisca\izar as concessões de direitos
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em
seu território;
XII - estabelecer e implantar a política de educação para a segu
rança do transito;
Lei Orgânica Município de ITAPICU�U
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X l l l - formular e executar a política de proteção e assistência à fa
mília, à mu lher, à criança, ao adolescente, ao deficiente e ao
idoso.
Parágrafo Único - A coordenação do Município com a União e o
Estado, tendo em vista o equil íbrio de desenvolvimento e do bem-estar na
sua área territorial será feita de acordo com a lei complementar federal .
Art. 1 2 - É vedado ao Município:
- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, em
baraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dipendência ou aliança, ressalva
da, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
II

recusar fé aos documentos públicos;

I I I - criar distinções entre brasileiro ou preferência entre si;
TV - não poderão contratar com o Mun icípio, o Prefeito, o Vice
Prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais, bem como
as pessoas com vinculo de casamento ou parentesco, consan
güíneo ou afim, até o 2° grau, ou por adoção, com aqueles, até
seis meses após findos as respectivas funções, incluindo-se,
outrossim, nesta proibição, as pessoas jurídicas em débito com
a previdência social.

V - admitir pessoas para cargos ou empregos públicos sem
prévia aprovação em concurso publico, na forma pre
vista em lei, ressalvada as nomeações para cargo de
comissão declarada em lei de livre nomeação e exone
ração;
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CAPITULO V
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS
Art. 1 3 - A Administração Pública direta e indireta do Municí
pio obedecerá aos princípios da legalidade, i mpessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público,
transparência e participação popular, bem como aos demais princí
pios estabelecidos na Constituição Fe�eral e, também ao seguinte:

- garantias da participação dos cidadãos e de suas organiza
ções representativas na formulação, controle e avaliação de
políticos, planos e decisões administrativas, através de conse
lhos, colegiados, audiência publica, além dos mecanismos pre
vistos na Constituição Federal e Estadual e nos que a lei de
terminar;

,.;-,

II - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros, que preencham os requisitos estabele
cidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da
lei;

III - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas e/ou
de provas e títulos, de acordo com a natu reza e a com
plexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão,
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IV - o prazo de validade do concurso público será de dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período, devendo
a nomeação do candidato aprovado obedecer à ordem
de classificação;

V

durante o prazo improrrogável previsto no edital de convoca
ção, aquele aprovado em concurso publico de provas ou de
provas de títulos serâ convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego na carreira;
Lei Orgânica Município de lTAPICURU
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V l - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servi
dores ocupantes de cargos efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreia nos casos, con
dições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
V Il- a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para
as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de
sua admissão;
VJll- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo de de
terminado para atender a necessidade temporária do excepci
onal interesse público;
IX - a lei fixará a relação de valores entre a maior e a menor remu
neração dos servidos públicos, observado, como limite máxi
mo, os valores percebidos como remuneração, em espécie,
pelo Prefeito;
X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem
distinção de índice, entre servidores públicos civis e militar�s,
far-se-á sempre na mesma data;
XI - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
X I I - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do
serviço público municipal;
XJ[l-os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados para fins de concessão
de acréscimos ulteriores;
XIV- o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e em
.
pregos públicos municipais são irredutíveis, ressalvado o dis
posto nos incisos XIII e XXV deste artigo e nos artigos 2� A, § 1 º, 39, § 4°, 1 50, Il, 1 53, li� e 1 53, § 2°, 1, da Constituição
Federal;
XV - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto
quando houver compatibilidade de horário:
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a) a de dois cargos de professor;
b) a- de cargo de professor com outro técnico ou cientifico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde,
com profissões regulamentadas;
XVI- a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, socieda
des de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades con
troladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público Munici
pal;

.XVII- nenhum servidor designado para funções não constantes atri
buídas de cargos que ocupa, a não ser em substituição e, se
acumulada, com gratificação de lei;
XVIII- a administração fazendária e seus servidores fiscais terão
dentro de sua área de competência e jurisdi�ão, precedência
sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
XIX- somente por Lei especifica poderá ser criada autarquia
e autorizada a instituição de empresa pública, socieda
de de economia mista e de fundação, cabendo à lei com
plementar, neste último caso, definir as áreas d e sua
atuação;

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação
de subsidiarias das entidades mencionadas no inciso anterior,
assim como a participação delas em empresa privadas;
XXI- ressalvadas os casos determinados na legislação federal es
pecifica, as obras, serviços, compras e alienação serão con
tratados mediantes processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a_todos os concorrentes, com cláusu
las que estabeleçam obrigações de pagamento, mentidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual so
mente permitirá as agencias de qualificação técnicas indis
pensáveis a garantia do cumprimento das obrigaçães.
§ 1 ° - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, in
formativo ou de orientação social, guardando o sentido de prestação
Lei Orgânica Município de 1TAPICURU
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de contas, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem p romoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos, ainda que custeada por entidade privada.
§2º - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na
administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento
ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, na quali
dade dos serviços;
I I - o acesso aos usuários a re�istros administrativos e a informa
ção sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5 º,
X e XXXITT, da Constituição Federal;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
§ 3 º - Os atos de improbidades administrativa importarão em suspen
são dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens
ressarcimento ao erário, na forma gradação prevista na legislação federal,
sem prejuízo de ação penal cabível.
§ 4° - O Município e os prestadores de serviços públicos municipais
responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, casarem a ter
ceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.
§ 5 º - A lei estabelecerá prazos de prescrição para ilícitos
administrativos que causem danos financeiros ou econômicos ao erá
rio, praticados por qualquer agente, servidor ou não, sem prejuízo
da respectiva ação penal e de ressarcimento.
§ 6 º - A lei disporá· sobre os requisitos e as restrições ao
ocupante de cargo ou emprego da administração direta ou indireta
que possibilite o acesso a informações p rivilegiadas.
§ 7º - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos
órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser
amptiada mediante contrato, a ser firmado entre seus administrado
res e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
22
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o prazo de duração do contrato;
I I - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos,
obrigações e responsabilidades dos dirigentes;
I I I - a remuneração do pessoal.
§ 8° - O disposto no inciso XXVI aplica-se às empresas públicas
e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que recebe
rem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Muni
cípios pa.-a pagamento ele despesas ou de custeio em geral.
§ 9º - É vedada a percepção sinaultânea de proventos d e apo
sentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 1 42, todos da
Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou fun
ção pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Lei
Orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração.
§ 10 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos car�os
acumuláveis na forma desta Lei Orgânica, é vedada a percepção de
mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência pre
visto no art. 40 da Constituição Federal.
§ 11 - A Administração Municipal fica obrigada, nas licitações
sob as modalidades de tomadas de preço e concorrências fixar pre
ços teto ou preços base, devendo manter serviço adequado para o
acompanhamento permanente dos preços e pessoal apto para proje
tar e orçar os custos reais das obras e serviços a serem executados.
§ 12 - Semestralmente, a administrç:rção direta e indireta publi
cará, no órgão oficial no Mur,icípio, quando Jwuv.er, ou no local de
costume, relatórios das despesas realizadas com a propaganda e pu
blicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, especifi
cando os nomes dos veículos de divulgação.
XXJI

xxm

- é garantido ao servidor público civil o direito à livre asso
ciação sindical;
o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica;

XXN - a remuneração dos servidores públicos e os subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários MuniLei Orgânica Municipio de ITAPICURU
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cipais somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices;
XXV - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Muni
cipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°,
150, II, 1 53, III, e 1 53, § 2 °, I, da Constituição Federal;
XX.VI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, fun
ções e empregos p�b l icos da administração direta,
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos de
mais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou
não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em es
pécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, apli
cando-se como limite, no Município de Itapicuru, o subsí
dio do Prefeito.
Art. 1 4 -Todos têm d ireito a receber dos órgãos públicos municipais,
informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestados no prazo de quinze dias úteis, sob pena de responsab i
lidade ressalvados aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da
sociedade ou das institu ições públicas.
Parágrafo Único - São assegurados a tod�s, In�ependentemente do
pagamento de taxas:
- o direito de petição aos P oderes P úblicos Municipais para de
fesa de direitos e esclarecimento de situações de interesses
pessoal;
II - a obtenção de certidões e cópias de atos referente ao inciso
anterior.
Art. 1 5 - 0 regime jurídico dos servidores da Administração Pública
Municipal, D ireta ou Indireta é o regulamentado por lei de iniciativa do che
fe do P oder Executivo Municipal, observados o§ 1° - É assegurado aos
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servidores públicos isonomia de vencimentos para cargos de atribuições
semelhantes do mesmo poder ou entre servidores dos poderes Executivos,
Legislativos, fundações e Empresas Municipais e de Economia mista, res
salvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou
local de trabalho.
§ 2° - Aplicam-se aos servidores municipais os direitos seguintes:
I

salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente un ifi
cado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, alimenta
ção, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, trans
porte e p revidência social, com reaj ustes periódi
cos que lhe preservem o poder aqu isitivo, sendo
vedada sua vinculação para qualquer fim;

II

não é permitido nenhum tipo de discriminação no acesso
ao serviço público e a seus cargos, nem a existência de
diferenciação salarial, em decorrência de sexo, cor, credo
religioso, opção político-partidária-ideológica, idade, e aos
portadores de deficiências física, salvo o limite constituci
onal de idade para a aposentadoria compulsória;

UI

o acesso ao quadro de funcionalismo só se derá por con
curso público, ressalvada a possibilidade de contratação
quando o interesse público exigir em casos de urgências;

rv

irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenções
ou acordo coletivo;

V

décimo terceiro salário com base na remuneração integral
. ou no valcfr-êla-â'posentadoria;

VI

r-einün.eração do trabalhá noturno superior à do diurno;

V1I

salá rio-família para os dependentes, no mínimo, de
cinco por cento do valor do salário mínimo;

VIII -

os salários do funcionalismo serão pagos até, no máximo,
o primeiro dia do Mês subseqüente;

IX

duração da jornada de trabalho normal não superior
a oito horas diárias e quarenta horas semanais, fa
cultadas a compensação de horário e a redução de
jornada;
Lei Orgânica Municfpio de ITAPICURU
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X

repouso semanal remunerado, preferencialmente aos do
mingos;

XI

remuneração de serviço extraordinário superior, no míni
mo, em cinqüenta por cento à do normal;

XII

gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com
um terço a mais do que a remuneração normal, ve
dada a contagem em dobro;

XIII - A lei fixará os vencimentos dos servidores públicos sendo
vedada a concessão de ?,ratificações, adicionais ou quais
quer vantagens pecuniárias por decreto ou por qualquer
ato administrativos;
,..·..

XJV -

oMunicípio permitiráaseus SePt'idores Ptiblieos,Aafor
ma da lei, a conclusão de eursos em que estejam inscrito
ou que •,enham ase inscre't'er, desdeque possa ha•,ercom
pensação, comaprestação do ser,ci90 públicos, (Revoga
do)

XV

é assegurado às servidoras públicas da administração di
reta, autarquias, fundações e empresas municipais e de
economia mista, a licença gestante de 1 20 (cento e vinte)
dias permitindo à servidora a cada três horas de trabalho,
um intervalo de trinta minutos para amamentação de seu
filho até seis meses de idade;

XVI - é assegurado ao servidor a licença paternidade, nos ter
mos da lei;

XVII - o Poder Público Municipal garantirá assistências médicas

odontológica, creches e pré-escola aos filhos e dependen
tes do servidor públicos;

XVIII - proteção ao mereado de Trabalho da mulher, nos termos
àa--tet; (Revogado)

XIX
1
'
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·xx

redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de nor
mas de saúde, higiene e segurança;
adicional de remuneração para as atividades penosas, in
salubres ou perigosas, na forma da lei;
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XXI -

licença para tratamento de interesse particular, sem re
muneração;

XXII - é assegurado o direito de greve, cujo exercício se dará nos
termos e limites definidos em lei complementar federal;
XXIII -

seguro contra acidente de trabalho a cargo de emprego
sem excluir a indenização a que este está obrigado, incor
rer em dolo ou culpa;

XXIV -

aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, nos termos
da lei;
'\

XX.V - épassh·el de puAi9ão, inelusi1,·e eom demissão, oservidoF
público queviolar direitos iAdividuaisesoeiaiseou deiKaF
de cumpriroque deterFAiAa alei, em prejuíw aos diFeito
do eidadão; (Revogado)
XXVI-

são assegurados ao funeioAalismo, os direitos soeiais es
tabeleeidos AO Art. 7° da C0Astitui9ão Brnsileirn, eonfoF
me o Art. 39°, Parágrafo 2°; (Revogado)

XX:VII - proibição de interferêneia de salário, de e>,ereíeiosdefun

9õesede eritérios de adFAissão pormotivo de se>w, idade,
eorou estado civil. (Revogado)
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CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS
/\rt. 1 5 A - O Município instituirá conselho de política de administra
ção e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.
§ l .º - A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais compo
nentes do sistema remuneratório observará:
1

- a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes de cada carreira;

I I - os requisitos para a investidura;
I l i - as peculiaridades dos cargos.
§ 2 º - Lei municipal disciplinará a aplicação de recursos orçamen
tários provenientes da eco11omia com despesas correntes em cada órgão,
autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas
de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, moderni
zação, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob
a forma de adicional ou prêmio de produtividatle.
Art. L 6 - o Servidor Público Municipal, será aposentado nos termos
da Constituição Estadual.
Art. 1 7 - Ao Servidor Público Municipal, em exercício de mandato
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
- tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital,
ficará afastado do seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato do Prefeito, será afastado do cargo, em
prego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remune
ração;
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III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade
de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou
função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo e, não
. havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso an
terior;
IV

em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do
mandato Eletivo, seu tempo de serviço será contado para to
dos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

V

para efeito de beneficio previdenciário, no caso de afastamento,
os valores serão determinados como se no exercício estives
se.

Art. 18 - São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os
servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 1 ° - O servidor público estável só perderá o cargo:
I

em virtude de sentençajudicial transitada em julgado;

II

mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempe
nho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
§2º - Invalidada por sentençajudicial a demissão do servidor estável,
será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido
ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo
ou pQ$tO em disponibjlidade com remuneraç�o proporcional ao tempo de
serviço.
§3 º - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração pro
porcional ao tempo de serviço, até set1 adeqt1ado aproveitamento
em outro cargo.
Art. 1 9 - É livre a associação profissional ou sindical do servidor
público municipal na forma da lei federal, observado o seguinte:
é assegurado o direito de filiação de servidores, profissionais
liberais à associação sindical de sua categoria;
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II - ao sindicato dos servidores públicos municipais cabe a defesa
dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas;
1 l l - a assembléia geral fixará a contribuição que será descontada
em folha, para custeio de sistema confederativo da represen
tação sindical respectiva, independentemente da contribuição
prevista em lei;
IV - nenhum servidor será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado
ao sindicato;
V - é obrigatória a participação <io sindicato nas negociações co
letiva de trabalho;
VI - o servidor aposentado tem direito a votação e ser votado no
sindicato da categoria;

,.,

VII- o servidor público municipal eleito para a diretoria de sua enti
dade sindical,poderá afastar-se de seu cargo, emprego ou fim
ção durante o período do mandato, sem prejuízo de seus direi
tos.
Art. 20 - o direito de greve assegurado aos servidores públicos muni
cipais não se aplicam aos que exercem .funções em serviços de atividades
essenciais, assim definidas em lei.
Art.2 1- A lei d isporá, em caso de greve, sobre o atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade.
Art.22 - é assegurada a participação dos servidores públicos munici
pais, por eleição, nos colegiados da administriiçãó públiêá em que seus inte
resses profissionais ou previdenciários sejam objeto de d iscussão e delibe
ração.
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CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS
Art. 23 - É vedada a participação dos servidores públicos municipais
no produto da arrecadação de tributos, multas inclusive os da dívida ativa, a
qualquer título.
Parágrafo Único- haverá uma instância colegiada administrativa para
dirigir controvérsias entre o Município e seus servidores públicos, garantida
a paridade na sua composição.
Art. 23 A - Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar
conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modali
dade de contrato com o Município, sob pena de demissão.
Art. 23 - B. A Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá sobre
a política salarial aplicável aos servidores municipais, com obrigató
ria previsão da periodicidade dos reajustes com índices nunca infe
riores aos da inflação.
Art. 23 C - Ao servidor municipal é assegu· rada a percepção
de auxílio para alimentação e transporte, nas condições que a lei
estabelecer.

CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO II
DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICPAIS
Art. 23 D - As obras públicas municipais serão executadas pela
Pref�itura Municipal, por administração direta ou por administração
indireta, sempre na conformidade com o Plano Diretor de Desen
volvimento Integrado e mediante licitação.
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Art. 23 E - O Município prestará diretamente, ou sob regime
de permissão ou concessão, sempre por meio de licitação, os servi
ços públicos de sua com petência, disciplinando e organizando-os
mediante lei que disporá sobre:
I

o regime das empresas concessionárias e permissionárias
de· serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e
de sua prorrngação, bem como as condições de caducida
de, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - a política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Art. 23 F - É vedada à administração direta e à indireta a
contratação de serviços e obras com empresas que não atendam às
normas relativas à saúde, segurança do trabalho e p roteção do meio
am biente, nos termos da lei.
Art. 23 G - Os preços dos serviços públicos e de utilidade
pública serão fixados pelo Prefeito, nos termos da lei.
Art. 23 H - As obras e serviços de grande vulto, que envolvam
endividamento considerável e impliquem e_!D significativa alteração
do aspecto da cidade, com reflexos sobre a vida e os interesses da
população, serão su bmetidos a plebiscito, a critério da Câmara Mu
nicipal, por deliberação da maioria absoluta dos Vereadores.
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TÍTULO II
DO PODER LEGISLATIVO
CAPÍTULO !
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 24 - O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara
Municipal, que -se compõe de Vereadores representantes da comunidade,
eleitos pelo sistema proporcional em todo território mundial.
§ 1 ° - O mandato dos Vereadores é de quatro anos.
§ 2° - A eleição dos Vereadores se dá até noventa dias do término do
mandato, em pleito direito e simultanio aos demais municípios.
§3º - O número de vereadores é proporcional à população do
Município, observados os limites estabelecidos pelo artigo 29, inciso
IV da Constituição Fedetal.
§ 4° - O número de Vereadores, em cada Legislatura, será alternado
de acordo com o disposto na Constituição Federal e Estadual até 3 1 de
dezembro do ano anterior ao da eleição.
§ 5 ° - São condições de elegibi I idade:
- nacionalidade brasileira;
I I - pleno exercício dos direitos políticos;
lII - o alistamento eleitoral;
IV

o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - filiação Partidária;
VI - a idade mínima de 1 8 anos;

VII- ser alfabetizado.
Art. 24 - A. Ao Poder Legislativo é assegurada a autonomia finan
ceira e administrativa, e sua proposta orçamentária será elaborada dentro
do percentual das receitas correntes do Município, a ser fixado na lei de
diretrizes orçamentárias, observados os limites impostos pela Constituição
Federal.
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§ 1 ° - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por
cento) de sua despesa total com folha de pagamento, incluído o gasto com o
subsídio dos Vereadores.
§ 2 ° - Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câ
mara Municipal o desrespeito ao § l ° deste artigo.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
\

Art. 25 - Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias da competência do Município, especialmente
sobre:
- sistema tributário municipal arrecadação e distribuição de suas
rendas;
H

- plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual,
operação de crédito d ívida pública;

111

- organização e funcionamento da Guarda Municipal, fixação
e alteração de seu efetivo;

IV

- planes e programas municipais de desenvolvimento, inclusi
ve plano diretor urbano;

·V

- bens de domínio do município;

V I - transferência temporária d� sede do _Çi overno Municipal;
V I I - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e
funções públicas municipais respectivo planos de carreira e
vencimentos;
V I I I- organização das funções fiscalizadoras da Câmara Munici
pal;
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IX

- normatização da cooperação das associações representati
vas no planejamento municipal e de outras formas de partici
pação popular na gestão municipal;

X

- normalização de iniciativa popular de projetos de lei de interesses específicos do Município, da Cidade, dos direitos, vi-
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las ou bairros, através da manifestação de pelo menos, cinco
por cento do eleitorado;
Xl

normalização de veto popular para suspender execução de
lei que contrarie os interesses da população;

XII - criação, organização e suspensão de distrito;
XIIJ - criação, estruturação e competências das Secretarias Muni
cipais e órgãos da administração pública;
XIV - criação, transformação e extinção e estruturação de empre
sas públicas, sociedade de fconomia mista, autarquias e fim
dações públicas municipais;
XV - organizações dos serviços públicos;
XVI - denominação de próprios, vias e logradouros públicos;
XVII- perímetro urbano da sede municipal vilas.
Art. 26 - É de competência exclusiva da Câmara Municipal:
I

eleger sua mesa e destituí-la, na forma regimental;

II - elaborar e votar seu regimento interno;
Ili

dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de
seus s·erviços e fixação da respectiva remuneração, observa
dos os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamen
tárias;

IV - autorizar e aprovar convênio, contratos e consórcios, para re
alização de obras e serviços do interesse coletivo local, bem
como referendar os já celebrados ou realizados;
V - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se ausentarem do Mu
nicípio, quando a ausência exceder a quinze dias;
V I - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbite o
poder regulamentar;
" VI1- mudar, temporariamente, sua sede;
\1
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VIII-fixar o subsídio dos vereadores, do prefeito, vice-pre
feito e secretários municipais, em cada legislatura, para
a subseqüente, observados os limites e descontos le
gais tomando por base a receita do município, até ses
senta dias antes das eleições municipais, observado o
que dispõem os arts. 37, XI; 39 §4° ; 150, II; 153, III e
153, § 2 °, 1, da Constituição Federal;
IX - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito e apreci
ar os relatórios sobre a execução dos planos de Governo;
X - proceder a tomada de contas do Prefeito quando não apresen
tadas à Câmara Municipal até o dia 3 1 de março de cada ano;
XI - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta, devendo o Chefe
do Executivo Municipal enviar mensalmente, as cópias dos
Processos de pagamentos, nas me$mas datas que são enca
minhadas a Inspetoria do Tribunal de Contas dos Municípi
os, sob pena de ser considerado com CRIME DE RESPON
SABILIDADE, de acordo com o Artigo 1� Inciso XIV do
decreto-lei n º 201 de 27 de fevereiro de 1967,·
X l l - Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face
da atribuição normativa do P oder Executivo;
XIII- apreciar os atos de concessão ou permissão e os de renova
ção de concessão ou permissão de serviços de transporte co
letivos;
XIV- representar ao Ministério P úblico, por dois terços de seus
membros, e instauração de processo contra o Prefeito e o
Vice-Prefeito e os Secretários Municipais pela prática de cri
me contra a administração pública que tomar conhecimento;
X V - aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública,
a escolha de titulares de cargos e membros de Conselhos que
a lei determinar;
XVI - conceder licença ao P refeito e Vice-Prefeito e aos Vereado
res para o afastamento do exercício do cargo;
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XVII

- apreciar vetos, somente podendo reje itá-los
através de decisão da maioria absoluta de seus
membros,·

XVIII - convocar o Secretário do Município ou auto
ridade equivalente para prestar esclarecimen
tos sobre assuntos referentes à administração,
aprazando dia e hora para o comparecimento,
importando a ausência sem justificação ade
quada em crime de responsabilidade, punível
na forma da legislação federal,·
XIX

julgar o Prefeito e Vice-Prefeito e os Vereadores,
nos casos previstos em Lei;

XX

decidir sobre participação em organismo
deliberativo regional, e entidades intermunicipais;

XXI

- apresentar emendasáConstitui9ão do Bstado, nos
termos da Constituição do Bstado; (Revogado)

XXíl

- autorizar o Prefeito, por dei iberação da maioria ab
soluta de seus membros, a contrair empréstimos,
regulando-lhes as condições e respectiva aplica
ção, e quando de interesse do Município;

XXTII - criar comissões de inquérito sobre fatos determi
nados e por prazo certo, mediante requerimento
de um terço dos seus membros;
XXIV - solicitar informações ao Prefeito sobre os assun
tos referentes à Administração;
XX.V

conceder títulos honoríficos ou conferir homena
gem a pessoas que tenham reconhecidamente pres
tado relevantes serviços ao Município ou nele se
tenham destacado p�la atuação exemplar na vida
pública ou particular, mediante Decreto Legislativo,
aprovado pela maioria de dois terços de seus mem
bros;
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X.XVI - decretar a perda do mandato do Prefeito, Vice
Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados pela
Constituição Federal, nesta Lei Orgânica e na le
gislação federal aplicável;
XXVU - decretar estado de calamidade pública, por um
prazo de 30 dias se assim o requerer dois terços
de seus membros;
XXVIIT - convocar plebiscito e autorizar referendo;
XXIX - julgar os Vereadores nos casos especificados nes\
ta Lei·'
XXK

- deliberar sobre o adiamento e a suspensão de
reuniões.

Art. 27 - Os secretários Municipais podem comparecer a Câmara
Municipal ou a qualquer de suas comissões, por i niciativa e mediante enten
dimentos com o Presidente respectivo, para expor assunto de relevância de
sua Secretaria.

CAPITULO ID
DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA
Art. 28 - A Câmara Municipal reunir-se-á, ordinariamente, em ses-·
são legislativa anual, de 02 de fevereiro a 1 7 de julho e de O I de agosto a 22 ·
de dezembro, devendo realizar, pelo menos, uma reunião semanal.• ·
§ 1 º- As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para
o primeiro dia útil subseqüente quando recaírem sábados, domingos e feria
dos.
§ 2° - A Sessão Legislativa não será interrompida sem a aprovação
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento anual.
§ 3 º - A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão legislativa a l O de
janeiro do ano subseqüente às eleições, para a posse de seus membros, do
Prefeito e do Vice-Prefeito e eleição da Mesa e das Comissões.
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§ 4° - A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á
pelo seu Presidente, pelo Prefeito ou a requerimento da maioria absoluta
dos Vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante.
§ 5 ° - Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente libera
rá sobre a matéria para a qual for convocada.
§ '6° - As del iberações da câmara são tomadas por maioria de votos,
presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposições em contrá
rio desta lei.
§ 7° - Dependerão de votos favorável da maioria.absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alteraç\ses das seguintes matérias:
a) regimento interno da Câmara';
b) código tributário do município;
c) código de obras ou edificações;·
d) estatutos dos servidores municipais;
e) criação de cargos e aumento de vencimento,·
f) recebimento de denuncia contra Prefeito, Vice-Prefeito e Vere
adores;
g) apresentflçiio de p�opostfl tle emem!<J ll CoMtituiçiio do Esill
llot (Revogado)
li) fixaçfio de vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito e Vereado
res.
i) rejeição de veto do Prefeito;·
j) o"rçamento anual do Município·;
k) a mudança ele local de funcionamento da Câmara Municipal.r'
1) a aprovação de leis complementares.

§ 8° - Dependerão de votos favorável de dois terços dos Membros da�
Câmara:. .
a) a aprovação e alteração do Plano tliretor Urbano e da política:.;
<� desenvolvimento urbanoi
b) concessão ·de serviços e direitos;
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c) alienação e aquisição de bens imóveis.;
d) destituições de componentes da mesa;
e) decisão contrária ao parecer prévio do Tribunal de Conta�·
sobre as contas do Prefeito;
f) emenda a Lei Orgânica. .
§ 9º Todas as vota9ões da Câmara Munioipal,serão atra•,•és do voto
aberto e vedadoo voto secreto exceto na elei9ão da mesa da Câmara Mu
nicipal, no julgamento de crime praticando pelo Vereador ou Prefeito, no
julgamento de contas da Câmara e nas determinadas nesta lei orgânica.
(Revogado)
§ 1 O - As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de
dois terços dos Vereadores, adotada em razão de motivo relevante.
§ 1 1- A Câmara Municipal deverá realizar reunião p�blica visando a
discussão dos Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos, con
forme estabelecido em Lei Complementar Municipal.
§ 1 2 - As Sessões Ordinárias da Câmara serão realizadas em imó
vel destinado ao seu funcionamento ou em local adaptado para a realização
de Sessão Ordinária Itinerante, dentro dos limites do Município de Itapicuru,
por proposição de um dos Vereadores e aprovada por maioria simples dos
seus integrantes, considerando-se nulas as que se realizarem contrariando o
disposto neste artigo, salvo por motivo de força maior, previamente autori
zada pelo Plenário.
Art.29 - A Mesa da Câmara Municipal será composta de um Presi-.,
dente, um Vice -Presidente.um primeiro e segundo secretário,eleitos para 9
mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subseqüente. ·
§ 1 ° - As atribuições dos membros da mesa e a forma de substitui
ção, as eleições para a sua composição e os casos de destituição são defini
dos no Regimento Interno.
§ 2° - O Presidente representa o Poder Legislativo.
§ 3° - Para substituir o Presidente, nas suas faltas, impedimentos e
licenças haverá um Vice-Presidente.
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§ 4° - Na constituição da mesa e de cada comissão é assegurada �
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que,
participam da Câmara·:
§ 5 ° - Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mes;.
ma, pelo voto de dois. terços da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente
no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro Verea'1
dor para a CO(Jlplementação do mandato.
§ 6° - A eleição da Mesa da Câmara para o segundo biênio, far- se-�,
na última reunião ordinária da segunda Sessão Legislativa, considerando-se
automaticamente empossados os eleitos, a partir de primeiro de janeiro do:
ano subseqüente.
Art.30 - A Câmara Municipal terá comissões permanentes e
temporárias,constituídas na forma e com atribuições previstas no Regimen
to Interno,ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1 º - Ás Comissões, em razão de matéria de sua competência,cabe:
1

discutir e votar projeto de Lei que dispensar na forma do Re
gimento Interno, a competência do plenário salvo se houver
recurso de um décimo dos membros da Câmara;

II - realizar audiências públicas com entidades da comunidade que
terão direito á palavra;
II1 - convocar Secretários Municipal e dirigentes de entidade da
administração indireta para prestar informações sobre assun
tos inerentes ás suas atribuições;
IV - receber petições, reclamação, representações ou queixas de
qualquer pessoa ou entidade contra atos ou omissões das au
toridades públicas municipais;
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade;
V I - apreciar programas de obras, planos municipais de desenvol
vimento e sobre eles emitir p�recer;
VII- receber denúncia ou propostas às comissões apresentas por
qualquer cidadão ou Entidade.
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§ 2° - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos
no Regimento Interno, serão criadas mediante requerimento de um terço
dos Vereadores que compõem a Câmara, para apuração de fato determina
do e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas
ao Minist�rio Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal
dos inffãtores.
as comissões parlamentares de Inquérito, que terão poderes
Elei1westigação próprios das autoridadesjurídioas, alem de ou
tros pre•,istos no requerimento e por prazo certo, sendo suas
�usões, se forocaso, en:aminhado ao Ministério Público
para que promovaaresponsabilidadeci'lil ou criminal dos in
fratores. (Revogado)
§ 3 º - A Câmara Municipal criará Comissão permanente para o con
trole das concessionárias de serviços públicos, com a competência de:

- realizar auditorias;
II - acompanhar mensalmente as planilhas de custos;
11

- dar parecer sobre pedidos reajustes de tarifas;

[V - fiscalizar o cumprimento rigoroso dos contratos de conces
são.
§ 4° - As Comissões especiais criadas por deliberação do Plenário,
serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da
Câmara em congresso, solenidades ou outros atos públicos.
§ 5 º - As Comissões Processantes, criadas da forma que dispu
ser o Regimento Jntemo da Câmara, atuarão no caso de processo de
cassaç<1o pela prática de illfraçiio político-administrativa do Prefeito
ou de Vereador, observando-se os procedimentos e as disposições pre
vistas na lei federal aplicável e nesta Lei Orgânica.
Art. 3 1 - A Câmara Municipal através de suas comissões, poderá
solicitar informações do Prefeito, secretários, Diretores de autarquias, fun
dações, empresa Municipais e de economias Municipais e de economia mista,
ficandp sob pena de responsabilidade a negação das informações ou a pres
tação de informações falsas.
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Art. 32 - A Câmara Municipal realizará regulamente sessões especi
ais abertas à participação de entidades representativas da população para
debater assuntos de seu interesse.
Art. 33 - A Câmara Municipal poderá instaurar processo contra o
Prefeito, Secretários ou qualquer membro da diretoria de fundação, empre
sas municipais ou de economia mista.
Art. 34 - Na última sessão ordinária de cada período legislativo, o
Presidente da Câmara publ icará a escala dos membros da Mesa e de seus
substitutos que poderão pelo expediente ao Poder Legislativo durante o recesso seguinte.
\

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO LEGISLATIVO
SEÇÃO !
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 3 5 - O processo legislativo compreende a elaboração de:
- emendas a Lei Orgânica;
I 1 - leis complementares;
1 1 1 - leis ordinárias;
I V - decretos legislativo;
V - resoluções.
Parágrafo Único - A elaboração, redação, alteração e consolidação
das leis dar-se-á na conformidade da lei complementar federal, desta Lei
Orgânica e do Regimento Interno.

VI - Leis Delegadas.
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SEÇÃO II
DA EMENDA A LEI ORGÂNICA

Art. 36 - Esta lei Orgânica poderá ser emenda de mediante proposta
de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara, do Prefeito e dos cida
dãos, através de projeto de iniciativa popular, subscrito por, no mínimo, cinco
por cento de eleitores do Murricípio.
§ l O - são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que:
I

- fixem ou modifiquem o efeito da Guarda Municipal;

II

disponham sobre:

a) criação de cargos, fu11ções ou empregos público na admilris
tração direta e autárquica e de sua remuneraçcio;
b) servidores públicos do Município, seu regim'! jurídico, provi
mento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
c) criação, estruturação e competência das Secretarias Munici
pais e órgfio da administração pública municipal.
§ 2 ° - Não será permitida a instituição de medida provisória que atri
bui poder legislativo ao Executivo. O poder de legislar será exclusivo da
Câmara Municipal.
§ 3 ° - A matéria constante da proposta da emenda rej eitada ou havida
por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa, salvo quando reapresentada pela maioria absoluta dos membros
da Câmara Municipal ou por cinco porcento do eleitorado do Município.
- o projeto de Lei encaminhado por iniciativa popular será apre
sentado na ordem do dia da Câmara e deverá ser apreciado
no prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a contar do seu recebi
mento pela Câmara Municipal. Decorrido este prazo o projeto
irá automaticamente, à votação independente de pareceres;
II - não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa,
o projeto estará inscrito prioritariamente para votação na ses
são seguinte da mesma legislatura ou na primeira sessão da
legislatura subseqüente.
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I I 1 - na discussão dos projetos de iniciativa popular ficará garanti
da a sua defesa em plenário por um dos cinco primeiros signa
tários.
§ 4° - A Lei Orgânica não poderá sofrer emendas na vigência de
estado de sítio ou estado de defesa ou ainda no caso de o Município estar
sob intervenção estadual.
§ 5° - A emenda fica sujeita a referendo facultativo, que será realiza
do, se requerido no prazo de sessenta dias, pela maioria dos membros da
Câmara ou por cinco por cento do eleitorado do Município, ficando a pro
mulgação sob condição suspensiva.
§ 6° - A proposta de emenda será dirigida à Mesa da Câmara Muni
cipal e publicada no órgão interno da Casa, no órgão oficial do Município,
quando houver, ou no local de costume, e em jornal da Capital de grande
circulação.
§ 7 ° - É assegurada a sustentação de emenda por representante
dos signatários de sua propositura.
Art. 37 - A iniciativa das leis complementares e originarias cabe a
qualquer Vereador ou Comissão, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Lei Orgânica.
§ I O São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que:
- fixem ou modifique o efeito da Guarda Municipal.
11

Disponham sobre:

n) criação de cargos, funções 011 empregos públicos na adminis
tração direta e autarquia e tle s11a renumeraçt7o;
b) servidores públicos do Mtmicipio,seu regime jurídico, provi
mento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
c) criação, estruturnçt7o e competência das Secretarias mtmici
pais e órgiio da tlministração pública municipal;
d) matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de crédi
tos ou conceda auxílios e subvenções.

§2° Não será permitidoainstituiçãode-medidaprovisória que atribue
pederlegislati,.·o ao e>í:ecutivo. ( Revogado)
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§3º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câ
mara Municipal, do projeto de lei subscrito por no mínimo cinco por cento do
eleitorado do Município, distribuído, pelo menos, por dois d istritos, com não
menos de 0 1 % (hum por cento) dos eleitores de cada um deles.

§ 4° - O projeto de lei encaminhado por iniciativa popular será apre
sentado. na ordem do dia da Câmara e deverá ser apreciado no prazo míni
mo de 90 (noventa) dias, a contar do seu receb imento pela Câmara
Municipal.Decorrido este prazo o projeto irá automaticamente, à votação
independete dos pareceres;
§ 5° - Não tendo sido votando até o�ncerramento da sessão legislativa,
o projeto será inscrito prioritariamente na sessão seguinte da mesma
legislatura ou na sessão da legislatura subseqüente;
§ 6° - Nas discussões dos projetos de iniciativa popular ficará garan
tida a sua defesa em plenário por um dos cinco primeiros signatários.
§ 7° - É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa
das matérias que dispunham sobre:
- autorização. para abertura de créditos suplementares ou espe
ciais, através do aproveitamento total ou parcial das consigna
ções orçamentárias da Câmara;
l l - fixação e alteração da remuneração dos servidores do Poder
Legislativo Municipal;
[ 1 1 - fixação e alteração dos subsídios dos Vereadores, Prefeito,
Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais.
§ 8° - Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta Lei
Orgânica:
- código Tributário do Município;
11

código de obras;

III - plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
IV
"'
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código de postura;

V - lei instituidora do regimejurídico único dos servidores munici
pais;
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VI - lei orgânica instituidora da guarda municipal;
VII- lei da criação de cargos, funções ou empregos públicos.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO LEGISLATIVO
SEÇÃO \II
DAS LEIS
Art. 38 - Não será admitido emenda que contenha aumento de des
pesa prevista:
- nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvando o
disposto no Art. 72.
1 1 - nos projetos sobre organização dos serviços da Câmara de
iniciativa privada da Mesa.
Art. 38 A - O projeto de lei que implique em despesa deverá ser
acompanhado de indicação das fontes de recursos.
Art. 39 - O prefeito, havendo interesse público relevante de
vidamente justificado, poderá solicitar urgência para apreciação dos
projetos de sua iniciativa.
§ I º - Se a Câmara não se manifestar, em até quarenta e cinco dias,
sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação,
excetuados os casos do Art. 38, § 4º e do Art. 73, que são preferenciais na
ordem numerada.

§ 2 ° - O prazo previsto no parágrafo anterior não corre nos períodos
de recesso nem se aplica aos projetos de código.
Art. 40 - Concluída a votação, a Câmara Municipal, no prazo de
quin� dias úteis, enviará o projeto de lei aprovado ao Prefeito, que, aquies
cendo, o sancionará.
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§ 1 º - Se o P refeito considerar o projeto no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á totalmente, no
prazo de quinze dias úteis contados da data do recebimento e comunicará,
dentro de quarenta e oito horas, ao P residente da Câmara o motivo do veto.
§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de
parágrafo, de inciso ou de alínea.
§ 3 ° - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do P refeito impor
tará em sanção.
§ 4° - O Veto será apreciado pela Câmara, dentro de trinta dias a
contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria
absoluta dos Vereadores em escrutínio secreto.
§ 5 ° - Se o veto não for mantido, será o texto enviado ao P refeito
para promulgação.
§ 6° - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°, o veto
será colocado na Ordem do Dia da Sessão imediata, sobrestadas as demais
posições, até sua votação final, ressalvadas as matérias referidas no artigo 39.
§ 7° - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas
pelo P refeito, nos casos dos §§ 3 ° e 5°, o Presidente da Câmara a promulga
rá e, se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao Vice-P residente faze-lo
obrigatoriamente.
§ 8° -As Leis e Atos Municipais deverão ser publicadas por afixação
na sede da P refeitura e na Câmara Municipal. Nenhum ato produzirá efeito,
antes de sua pub licação.
§ 9º - Na apreciação do veto a Câmara não poderá introduzir qual
quer modificação no texto aprovado.
Art. 40 A - As leis delegadas serão elaboradas pelo P refeito, que
deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal.
§ 1° - Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reser
vada à lei complementar e os planos plurianuais, orçamentos e diretrizes
orçamentárias, não serão objeto de delegação.
§ 2° - A delegação ao P refeito será efetuada sob forma de decreto
legislativo, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício.
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§ 3º -: O decreto legislativo poderá determinar a apreciação

do projeto pela Câmara que a fará em votação única, vedada a apre
sentação de emenda.
Art. 40 B - A elaboração de resoluções e decretos legislativos
obedecerá ao disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 4 1 - A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente
poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, medi
ante proposta da maioria absoluta dos Membros da Câmara.
Art. 42-Nenhum Projeto de Lei de iniciativa do Executivo, Legislativo
ou popular poderá ser aprovado ou rejeitado por decurso de prazo.

CAPÍTULO V
DAFISCALIZAÇÃO CONTABIL, FINANCEIRA,
ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.
Art. 43 -A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do Município e das entidades da administração indireta, quanto
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e re
núncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
entidade pública ou privada, que utiliza, arrecada, guarde ou administre di
nheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda ou que
em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Art. 44 - O controle externo da Câmara Municipal será e exercida
com o auxilio do Tribunal de Contas dos Municípios, através de parecer
prévio sobr� as contas que o·Prefeito e a mesa da Câmara deverão prestar
anualmente, e de inspeções e auditorias em órgãos e entidades públicas.
§ 1 º - As contas deverão ser apresentadas até noventa dias do en
cerramento do exercício financeiro.
§ 2° - Se até esse prazo não tiverem sido apresentado as contas a
Comissão Permanente de Fiscalização o fará em trinta dias.
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§ 3 º - Apresentadas as contas, o Presidente da Câmara através de
edital as porá pelo prazo de sessenta dias, a d isposição de qualquer contri
buinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimida
de na forma da lei.
§ 4° - Vencido o prazo do parágrafo anterior, as contas e as questões
levan���as serão enviadas ao Tribunal de Contas para emissão do parecer
prévia:
§ 5 ° - Recebido o parecer prévio, a Comissão Permanente de Fisca
lização sobre eles e sobre as contas dará seu parecer em quinze dias.
§ 6° - Os Vereadores terão acesro a relatórios contábeis, financei
ros, periódicos, documentos referentes a despesa e ou investimentos reali
zados pela P refeitura, desde que requeridas por escrito, obrigando-se o P re
feito ao cumprimento do disposto neste artigo no prazo máximo de 48 horas,
sob pena de responsabilidade.
§ 7 ° - Somente pela decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas.
§8 - ao Vereador fica assegurado o direito de em requerimento por
escrito solicitar do P refeito Munici pal vistas aos processos onde constam
recibos e notas fiscais de serviços e compra de matérias, assim como copi
as de convênios e informação sobre o quadro de pessoas, isto atendido em
72 horas da data de requerimento.
Art. 4 5 - A Comissão Permanente de Fiscalização, diante de indícios
de despesas não autorizadas, ainda que sob forma de investimento não pro
gramados ou de subsídios não aprovados ou tomando conhecimento de irre
gularidades ou i legalidade, poderá solicitar da autoridade responsável que,
no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.
§ 1 ° - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes
insuficientes, a Comissão Permanente de Fiscalização, solicitará ao Tribu
nal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria em caráter de
urgência.
§ 2° - Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa ou o ato
ilegal, a comissão Permanente de Fiscalização, se julgar que o gasto possa
causãr dano irreparável ou grave e lesão a economia pública, proporá a
Câmara municipal a sua sustação.
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§3° - No caso de contrato, o itto de sustação será adotado di
retamente pela Câmara Municipal, que solicitará, de imediato, ao
Poder· Executivo as medidas cabíveis.
§4º - Se a Câmara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo
de noventa dias, não efetivar as medidas cabíveis, o Tribunal de
Contas . decidirá a respeito, e as decisões de que resulte imputação
de débito ou multa terão efic�cia de título executivo.
Art. 46 - Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de fonna
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I

- avaliar o cumprimento das lnetas previstas no plano plurianual
a execução dos programas de governo e dos orçamentos dos
Municípios;

1 I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a efi
cácia e eficiência gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da administração municipal bem como
a aplicação de recursos públicos municipais por entidade de
direito privado;
I I I - exercer o controle das operações de crédito, avais e garanti
as, bem como, dos direitos e haveres do Município;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
§ 1 ° - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conheci
mento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela darão ciência e Comis
são Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal sob pena de respon
sabilidade solidária.
§ 2° - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicado é
·parte legítima para, na fonna da lei, denunciar irregularidades perante a
Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal .
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CAPITULO VI
DOSVEREADORES
Art. 47 - Os Vereadores são invioláveis pelas suas opiniões, pala
vras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
§ 1 ° - Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas, em razão do exercício do mandato,
nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
§ 2 º - Os Vereadores terão acesso às repartições públicas muni
cipais para se informarem sobre qualquer assunto de natureza admi
nistrativa.
Art. 48 - Os Vereadores não podem:
- desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa publica, sociedade de economia mista ou privada
concessionária do serviço publico municipal, salvo quando o contrato
obedecer a cláusulas uniformes:
b) aceitar ou exercer cargo, ou função ou emprego remunerado in
clusive os que sejam demissíveis nas entidade constantes na alínea
anterior;
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que
goze de avor decorrente de corrtrato com pessoa jurídica de di
reito público municipal ou nela exerça função remunerada;
b) ocupar cargo ou função que seja demissíveis, "ad nutun",
nas entidades referedas ni Í!lciso I a;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das e11ti
dades a que se refere o inciso I, a;
d) ser titular de mais de cargo ou mandato público eletivo.
Art. 49 - Perde o mandato o vereador:
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I

- que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo
. anterior;

I I - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar;
III

que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça
parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou mis
são por esta autorizada;

IV - que perder ou tiver suspenso os direitos políticos;
V - quando o decretar ajustiça eleitoral, nos casos constitucional
mente previstos;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em
julgamento;
VII- que utilizar-se do mandato para a prática de .improbidade ad
ministrativa.
§ 1° - É incomparável com decoro parlamentar, além dos casos defini
tivos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguras aos Vere
adores ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 1 ° A - Caberá ao Regimento Interno da Câmara definir os
proced imentos incom patíveis com o decoro parlamentar, podendo

instituir outras formas de penalidade para condutas menos graves,
em atenção ao princípio da gradação segundo a gravidade da infra
ção, bem como regular o procedimento de apuração respectivo, ga
rantida ampla defesa.

§ 2º - Nos casos dos incisos 1, II e IV a perda de mandato é decidida
pela Câmara Municipal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante a
provocação da Mesa ou do partido político representado na Casa, assegura
da ampla defesa.
§ 3 ° - Nos casos previstos nos incisos m a V, a perda é declarada
pesa Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de
seus membros ou do partido político representado na Casa, assegurada ampla
defesa.
VIII -

que fixar residência fora do M;unicípio
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§ 4° - A renúncia de Vereador submetido a processo que vise
ou possa levar a perda do mandato nos termos desse artigo terão
seus efeitos suspensos até as deliberações finais que tratam os §§
2° e 3 º .

/1

.,,

Art. 50 - Não perde o mandato o Vereador:

.1

- investido no cargo de Secretário Municipal, Secretário ou Mi
n istro de Estado;

II - licenciado pela Câmara por motivo de doença, com subsí
dios integrais, ou para tcatar sem remuneração de assun
tos de seu interesse par�cular desde que, neste caso, o
afastamento 11ão ultrapasse cento e vinte dias por sessão
legislativa.
e:-.

§ 1 ° - O suplente deve ser convocado em todos os casos de vaga ou
l icença.
§ 2° - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, se faltarem mais de
q uinze meses para o térm ino do mandato, a Câmara representará à justiça
Eleitoral para a realização das eleições para preenche-la.
§ 3 ° - Na h i pótese do inciso I, poderá optar pela remuneração do
mandato.

III - a Vereadora gestante licenciada pela Câmara, pelo prazo
de cento e vinte dias, sem prejuízo da remuneração.
§ 4° - O Suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 1 5(quin
ze) dias, contados da data da convocação, salvo justo motivo aceito pela
Câmara, quando se prorrogará o prazo.
§ 5 ° - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for
preenchida, calcu lar-se-á o quorum em função dos Ver�adores remanes
centes.

§ 6° - A licença para tratar de interesse particular não será inferior a

30 (trinta) dias e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato
antes do térm ino da licença .

.. § 7° - Independente de requerimento, considerar-se-á como licença

o não' comparecimento às reuniões de Vereador privado temporariamente,
de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso.
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Art. 51 - A remuneração dos vereadores será fixada em cada
legislatura para subseqüente, observado o que dispõe o art. 29, inciso
VI da Constituição Federal e os critérios estabelecidos nesta Lei Orgâ
nica, podendo ser alterada toda vez que ocorrer reajustes na remune
ração dos Deputados Estaduais.
Parágrafo único - serão descontadas, nos termos da lei, as fal
tas às sessões e ausências no momento das votações.
1 - oVereaoor que se ausentarinjustificadamente de1/3 (um terço) das
sessães ordinárias mensais, terá sua remuneração reduzida em 50% (cinqüenta
per eento); em caso de reincidênciaa Cât\lara Municipal poderá ostaeeleeer
01:1-H'frS--f}enalidades, inclusi'le cassação do mandato. (Revogado)
Art. 52 - Os Vereadores devem apresentar detalhada declaração de
bens até o ato de sua posse e no penúltimo mês do mandato. Essas declara
ções constarão de ata que ficará em poder da mesa.
Art. 53 - Os Vereadores que, sucessi•,o ou alternadamente, tenham
eempletado cinco mandatos eletivos farájusauma pensão ou ajuda mensal
d-e-deis (2) saláriosmínimo, desde quenãoestejaeJtercendo nenhum outro
cargo eletivo ou público, transmissí'lel aos seus sucessores, inclusivo ao
eenjugue. (Revogado)
Parágrafo Único - Tais despesas correrão às custas da dotação da
Gâmara Municipal. (Revogado)
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TÍTULO ffi
DO PODER EXECUTIVO
CAPITULO I
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
Art. 53 A - É l i vre ao Vereador renunciar ao mandato.

Parágrafo único. A renúncia far-se-á por ofício autenticado e
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal.
Art. 54 - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com funções
políticas, executivas e administrativas, auxiliado por Secretários Municipais
ou ocupantes de cargos da mesma natureza.
Parágrafo Único - Os demais cargos de Chefia serão considerados
de carreira, cujo acesso será estabelecido pela Lei Orgânica do Funcionalismo Público.
Art. 55 - A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á si
mu ltaneamente, nos termos estabelecidos no art. 29, incisos I e II da Cons
tituição Federal.
§ 1 ° - A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele
registrado.
§ 2° - Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a
maioria de votos válidos, não computados os em brancos e nulos.
§ 3 º - Na h ipótese de empate considerar-se-á eleito o mais idoso.
§ 4 ° - Ao Vice-Prefeito será atribuído um gabinete na Prefeitura
Municipal com um mínimo de estrutura administrativa para que possa auxi
l iar o Executivo municipal sempre que for convocado.
Art. 56 - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em sessão da
Câmara Municipal, no dia 1 º de Janeiro do ano subseqüente à eleição, pres
tando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal,
a Constituição Estadual a esta Lei Orgân ica, observar as leis e promover o
bem geral do Município.
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§ 1 - Se decorridos dez dias a data fixada para posse, o Prefeito e o
Vice-Prefeito, salvo motivos de força maior aceito pela Câmara, não tiver
assumido o cargo, este será declarado vago.
§ 2° - É conferido ao Prefeito eleito, após quinze dias da pro
clamação dos resultados oficiais das eleições, o direito de vista em
toda a documentação, máquinas, veículos, equipamentos e instala
ções da Prefeitura, para tomar ciência da real situação em que o
Município se encontra, para fins de planejamento ele sua gestão.
Art. 57 - Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, suceder
lhe-á, no caso de vaga, o Vice-Prefeito.
§ 1 ° - O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhes forem
conferidas por Lei complementar, auxiliará o prefeito, sempre que por ele
convocado para missões especiais.

§ 2° - a investidura do Vice-Prefeito em Secretaria Municipal não
impedirá as funções prevista no parágrafo anterior.
Art. 58 - Em caso de impedimento do Prefeito e de Vice-Prefeito ou
vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo do
prefeito o Presidente da Câmara Municipal.
Parágrafo ú n ico. O Presidente da Câmara Municipal não po
derá se recusar a assumir o cargo de Prefeito, sob pena de perda de
seu cargo legislativo, salvo se elo exercício resultar incompatibilida
de eleitoral, caso em que, sendo candidato a outro cargo eletivo,
terá que renunciar ao cargo da Mesa da Câmara, no mesmo prazo
fixado em lei para desincompatibilização.
Art. 59 - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nos
três primeiros anos do mandato, far-se-á eleição noventa dias de
pois de aberta a última vaga.
§1 º - Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, assu
mirá o Presidente da Câmara que completará o período.

§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período
dos antecessores.
Art. 60 - O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão sem licença da
Câmara Municipal, ausenta-se do Município por período superior a quinze
dias, sob pena de perda do mandato.
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§ 1 º - O Prefeito, regularmente licenciado, terá direito a perceber
remuneração, quando:
l

- impossibilitado para o exercício do cargo por motivo de doen
ça devidamente comprovada;

I I - a serviço ou em missão de representação do Município.
§ 2° - O Prefeito gozará de férias anuais de trinta dias, sem prejuízo
dos subsídios.
Art. 6 1 - Os subsídios do Prefeito e Vice Prefeito serão estabeleci
dos pela Câmara no final da legislatura, iJara ,,igorar na seguinte, sendo os
do Vice Prefeito correspondenteàmetade dos subsídios do Prefeito, tendo
como referênciaa...%da renda municipal. (Revogado)
Ari. 62 - Investido no mandato, o Prefeito não poderá exercer cargo,
emprego ou função na Administração Pública direta ou indireta, seja no
âmbito federal, estadual, municipal ou mandato eletivo, ressalvado a posse
em virtude de concurso público, sendo-lhe facultado optar pela remunera
ção ou subsidio.
dades.

§ 1 ° - Não poderá patrocinar causa contra o Município ou suas enti

§ 2 ° - Não poderá, desde a posse, firmar ou manter ·contrato
com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, socie
dades de economia mistas, fundações ou empresas concessionárias
de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes.
§ 3 º - Perderá o mandato de Prefeito, se aceitar ou exercer
cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam
demissíveis ad nutum, na administração pública direta ou indireta,
ressalvada as posses em virtude de concurso público, aplicando-se,
nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Constituição Federal.
§ 4º - Não poderá ser proprietário, controlador ou diretor de
empresas que goze de favor decorrente de contrato celebrado com
o Município ou nela exercer função remunerada.
-�'. -§ 5 ° - Perderá o mandato o Prefeito que fixar residência fora do
Município.
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Art. 62 A - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servi
dores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer de
les por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo até o
segundo grau, ou por adoção, não poderão contratar com o
Município, subsisti11do a proibição até seis meses após findas as
respectivas funções.
Parágrafo único. Nâo se incluem nesta proibição os contratos
cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os inte
ressados.
Art. 62 B - O mandato do Prefeilp é de quatro anos, tendo início
em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleiçiio, per
mitida a reeleição para um período subseqüente.
Parágrafo único. A o prestar compromisso e ao deixar o cargo, o
Prefeito apresentará declaraçtio de seus bens à Câmara Muni
cipal.

Art. 62 C - Os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito terão como
base o artigo 29, inciso V da Constituição Federal.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
PREFEITO
Art. 63 - Compete privativamente, ao Prefeito:
- nomear e exonerar os Secretários Municipais, e demais car
gos nos termos da lei;
II

- exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção
superior da administração municipal;

III

- iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previsto
nesta Lei Orgânica;

'.l'fV

- sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expe
dir decretos, regulamentos, portaria para sua fiel execução;
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V
Vl

- Vetar p rojeto de lei, total o u parcialmente, por
inconstitucionalidade ott contrário ao interesse p úblico.
dispor sobre a organização e o funcionamento da adminis
tração municipal, na forma da;

XII - colocar à disposição da Câmara, os recursos corres
pondentes às dotações orçamentárias, compreendidos
os créditos suplementares e especiais, a ela destina
dos, até o dia vinte de cada mês, não podendo ser su
perio1·es aos limites máximos definidos pela Consti
tuição Federal, nem inferiores em relação à propor
ção fixada na Lei Orçamentária;

VIII - nomear, após aprovação pela Câmara Municipal, os servi
dores que a lei assim determinar;
IX

- enviar a Câmara Municipal, o plano pluriaQual, o projeto de
lei de diretrizes orçamentárias e as proposta de orçamentos
nesta Lei Orgânica;

X

- apresentar anualmente, à Câmara Municipal dentro de quarenta e cinco dias após a abertura da sessão legislativa, as
prestações de contas referentes ao exercício anterior, bem
como os balanços de exercícios findos;

XI

- promover os cargos públicos municipais na forma da lei;

XII - repassar recursos para o funcionamento da Câmara nos ter
mos da Constituição Estadual fixada no orçamento; tendo
como limite % da receita anual do Município;
Xlll - encaminhar ao Tribunal de Contas até 3 1 de março de cada
ano a sua prestação de contas e a da Mesa da Câmara;
XIV - exercer outras atribuição previstas nesta Lei Orgânica;
XV - informar a população mensalmente, por meios eficazes so
bre receitas e despesas da Prefeitura, bem como, sobre pla
nos e programas em implantação;
XVI - contrair empréstimos e realizar operações de créditos medi
ante prévia autorização da Câmara Municipal;
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XVII - o Prefeito deve prestar dentro de dez dias, as informações
solicitadas pela Câmara Municipal, pelos conselhos popula
res e ou entidades representativas, de classe ou trabalhado
res do Municlpio, referentes aos negócios públicos do Muni
cípio.
Parágrafo Único - O Prefeito Munieipal poderá de-legar as atribtt-i
çiões mencionadas nos incisos VI e XI. (Revogado)
Art. 64 - Os crimes que o Prefeito Municipal p .-atica1·) no exer
cício do mandato ou em decorrência dele, por i n fração penais co
m uns ou por crime de responsabilidade, serão j ulgados peranle o
Trib u nal de Justiça cio Estado.
§ 1 ° - A Câmara Municipal, tomando conhecimento de qualquer ato
do Prefeito que possa configurar infração penal comum ou crime de res
ponsabilidade, nomeará comissão especial para julgar os fatos que, no prazo
de trinta dias, deverão ser aparecidos pelo Plenário.
§ 2º - se o Plenário entender procedentes as acusações, determinará
o envio do apurado a Procuradoria Geral da Justiça para as providências; se
não, determinará o arquivamento, publicando as conclusões de ambas deci
sões.
§ 3 ° - Recebida a denuncia contra o Prefeito, pelo Tribunal de Justiça,
a Câmara decidirá sobre a designação de procurador para assistente de
acusação .
§ 4° - O Prefeito suspenso de suas funções com o recebimento de
denúncia do Tribunal de Justiça, que cessará se, até cento e oitenta dias, não
tiver concluído o julgamento.
Art. 64 A - São infrações político-administrativas do P refeito
sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas
. com a cassação do mandato:
I

- impedir o funcionamento regular d� Câmara;

II - impedir o exame de livros , folhas ele pagamento e de
mais documentos que devam constar dos arq u ivos d a
Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços
municipais, por comissão de investigação da Câmara ou
auditoria, regularmente instituída;
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III - desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pe
didos de informações da Câmara, quando feitos a tempo
e em forma regular;
IV - retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos
sujeitos a essa formalidade;
V

deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em
forma regular, a proposta orçamentária;

VI - descumprir o orçamento aprovado para o exercício fi\
nanceiro;
VII- praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua
competência ou omitir-se na sua prática;
VIII-omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, di
reitos ou interesses do Município, sujeitos à adminis
tração da Prefeitura;
IX - ausentar-se do Município, por tempo superior ao per
mitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autoriza
ção da Câmara dos Vereadores;
X - proceder de modo incompatível com a dignidade e o de
coro do cargo.
Art. 64 B - O processo de cassação do mandato do Prefeito
pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá
ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação esta
dual:
I
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- a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qual
quer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação
das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impe
dido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comis
são processante, podendo, todavia, praticar todos os atos
de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câ
mara, passará a Presidência ao substituto legal, para os
atos de processo, e só votará se necessário para com
pletar o quorum de julgamento. Será convocado o suLei Orgânica Município de ITAPICURU

plente do Vereador impedido de votar, o qual não pode
rá integrar a Comissão processante;
I I - de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira
sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o
seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maio
ria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comis
são processante, com três Vereadores sorteados entre os de
simpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o
Relator;
TIi - recebendo o processo, o Pksidente da Comissão iniciará os
trabalhos, dentro de cinco dias, notificando o denunciado, com
a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruí
rem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia,
por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole
testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Mu
nicípio, a notificação far-se-á por edital publicado duas vezes,
no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, conta
do o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defe
sa, a Comissão processante emitirá parecer dentro de cinco
dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da de
núncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a
Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designa
rá, desde logo, o início da instrução, e determinará os atos,
diligências e audiências que se fizerem necessários, para o
depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas;
IV - o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do proces
so, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a an
tecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo-lhe
permitido assistir as diligências e audiências, bem como for
mular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o
que for de interesse da defesa;

V

concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denun
ciado, para razões escritas, no prazo de cinco dias, e após, a
Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência
ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da
Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão
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de julgamento, o processo será lido, integralmente, e, a seguir,
os Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se ver
balmente, pelo tempo máximo de quinze minutos cada um, e,
ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máxi
mo de duas horas, para produzir sua defesa oral;
V I - concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais,
quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Conside
rar-se-á afastado, definitivamente, do cargo o denunciado que
for declarado, pelo voto de dois terços, pelo menos, dos mem
bros d a Câmara, i ncurso em qualquer das infrações
especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presi
dente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará
lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infra
ção, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto
legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resulta
do da votação for absolutório, o Presidente determinará o ar
quivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presiden
te da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado;
V II- o processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído
dentro de noventa dias, contados da data em que se efetivar a
notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamen
to, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia
ainda que sobre os mesmos fatos.
Art. 65 - O Prefeito e seus auxiliares incorrerão em crime de res
ponsabilidade quando atenderem contras as Constituições Federal e Esta
dual, a Lei Orgânica do Município, o livre exercício de outros poderes, inclu
sive os direitos públicos sociais e individuai, a probidade na administração, a
Lei Orçamentária ficando sujeitos a suspensão do exercício de suas fun
ções e, inclusive à destituição e perda de mandato independente de outras
decisõesjudiciais.
Art. 66 - poderão ser eriados por ieieiativa do Prefeito, apro1t•ado
pela Câmara Munieipal, distritos, sue prefeituras, admi.nistra�ões regioaais
ou eeiuivalentes. (Revogado)
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§ 1° Os distritos ou equivalentes têmafunção de-àewentralizaros
ser.•iços da administração munieipal, possibilitando maiorefieiêneiaeeon
trole por parte da população beneficiária. (Revogado)
§ 2<! - Os direitos distritais ou administradores regionais serão in4ea
dos pelo Prefeito. S\:las atrilJ\:lições serão delegadas pelo Prefeito, nasmes
mas condições dos Seeretários eDireitos de departamento ou responsáveis
pelos órgãos deadministração direta ou inà-i-ret&.- (Revogado)

CAPÍTULO ID
DOS SECRETÁRIOS MUNI CIPAIS
Art. 67 - Os Secretários Municipais, como agentes políticos, serão
escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e hum anos � no exercício dos
direitos políticos.
§ 1 ° - Compete aos Secretários Municipais, além de outras atribui
ções estabelecidas nesta Lei Orgânica e na lei referida no Art. 6 1 :
I

- exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e
entidades de administração municipal na área de sua compe
tência e referendar os atos e decretos assinados pelo Prefei
to;

I I - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regu
lamentos;
I l l - apresentar ao Prefeito relatórios, periódicos de sua gestão na
Secretaria;
IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem ou
torgadas ou delegadas pelo Prefeito.
V - comparecer à Câmara Municipal sempre que convoca
dos pela mesma, para prestação de esclarecimentos ofi
ciais.
§ 2º - O descumprimento do inciso V deste artigo, sem justifi
cação, importa em crime de responsabilidade.
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I

Renhum órgão de administração pública Municipal, direta ou
indireta, deixará de ter •,<Íncula9ão estruturalehierárquica. (Re
vogado)

§ 3 º - Os cargos são de livre 11omeação e demissão pelo Prefeito
Art. 68 - O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, os diri
gentes dé órgãos e entidades da administração no ato da posse e término do
mandato, deverão fazer declaração pública de bens.
Art. 69 - ficam sujeitos a punição, os secretários e dirigentes de
órgãos públicos que violarem os direitos constitucionais ou.cometerem cri
mes administrativos como: corrupção, tráfi& de influência ou omissão dolosa.
O crime não prescreve com o afastamento ou demissão de cargo.
Art. 69 A - Os Secretários ou ocupantes de cargos da mesma
11atureza são solidariamente responsáveis· com o Prefeito pelos
atos que assinarem, ordenarem ou praticarem.
Art. 69 B - Os subsídios dos Secretários Municipais serão fvca
,tos por lei de iniciativa da Câmara Municipal, dentro dos limi
tes e critérios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Lei
Orgânica.
Parágrafo único. Os Secretários Municipais terão férias anuais
de trinta dias, sem prejuízo dos subsídios.

CAPÍTULO IV
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Art. 70 - A Procuradoria Geral do Município é a instituição que re
presenta, como advocacia geral, o Município judicial e extra-judicialmente,
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua orga
nização e funcionamento, as atividades de cons.ultoria assessoramento jurí
dico do Poder Executivo.
;; § 1 º -A Procuradora Geral do Município tem por chefe o Procurador
Gerai'do Município nomeado pelo Prefeito dentre integrantes da carreira de
Procurador Municipal, maiores de trinta e cinco anos, após aprovação de
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seu nome pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, para
mandato de dois anos permitida a redução.
§ 2 ° - A des tituição do Procurador Geral do Município,pelo
Prefeito,deverá ser precedida de autorização de maioria absoluta da Câma
ra Municipal.
Art. 7 1 - O ingresso na carreira de Procurador Municipal far-se-á
mediante concurso público de provas e títulos assegurada a participação de
subseção,da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, inclusive
na elaboração de programa e quesitos de provas observados,nas nomea\
ções, a ordem de classificação.

CAPÍTULO V
DA GUARDA MUNICIPAL
Art. 72 - A guarda municipal destina-se á proteção dos bens,instalações
públicas e serviços municipais, será democraticamente organizada e sem
poder de polícia vedada a sua utilização na repressão de manifestações
populares.
Parágrafo Único -A Guarda Municipal terá comando na forma da lei
complementar, que será aprovado pela Câmara Municipal.
Art.73 - O Poder Público Municipal,juntamente com o Estadual deve
realizar estudo detalhado para a implantação racional de delegacias e polici
amentos nos locais e regiões mais necessitadas.
Parágrafo Único - O policiamento será preventivo e não repressivo.
O aparo policial não poderá ser utilizado para reprimir manifestações popu
lares.
Art.74 - Serão criadas delegacias de defesa da Mulher nos distritos
na sede e implantados os juizados de Pequena Causas.sendo
,. Art. 74 - A. A Guarda Municipal corporação civil, destinada ao
poliJi�mento administrativo da cidade, compete assegurar a guarda
e proteção dos bens públicos.
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- incluem-se entre as atividades da Guarda Municipal:

a) a proteção dos parques, jardins, monumentos em seus prédi
os e edifícios p úblicos;
b) o zelo pelo patrimônio público nos limites do poder de polícia
do Município;
c) a segurança das autoridades municipais;
d) guardas auxiliares do trânsito para controle nos estaciona
mentos da Prefeitura e auxílio ao policiamento do trânsito da
cidade;
e) guarda de segurança para coadju var no policiamento da ci- ·
dade para as demais at ividades não especificadas acima.
li - o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal obedecerá
ao Regulamento pela legislação Federal e Estadual.
III - a lei que dispuser sobre a Guarda Municipal estabelecerá
sua organização e competência.

CAPÍTULO VI
DA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 74 B - O atual Prefeito e Presidente da Mesa da Câmara
constituirão, nos órgãos que dirigem, uma Comissão de Inventá
rio que t erá a finalidade de levantar o inventário dos be11s
patrimoniais, móveis e imóveis, e dos documentos e valores que
deverão ser entregue ao novo titular eleito.
Art. 74 C - A Comissão de que trata o artigo anterior deverá ser
instalada com antecedência mínima de 1 0 (dez) dias úteis em
relação à data por lei estabelecida para a posse e transmissão
do cargo - 1 ° ,te janeiro do exercício subseqüente àquele em que
ocorreram as eleições.
Art. 74 D - Comporão a Comissão de Inventário servidores da
respectiva Prefeitura ou Câmara Municipal, devendo ser a mes
ma presidida por membro escolhido pelo atual titular.
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Parágrafo único. Deverá ainda participar da Comissão, na tJua
/idade de membro, um ou mais representantes do [!refeito eleito,
se este o indicar até a data prevista no nrt. 89 B.
Art. 74 E - Além do levantamento dos bens patrimoniais, móveis e
imóveis, c_aberá, ainda à Çomissão de Inventário pr(Jvidenciar:
§ 1 ° - Para o Prefeito e Presidente da Câmara:
a) o levantamento dos credores, discriminando nomes, valores e
vencimentos respectivos;
b) o levantamento dos contratos e convênios a serem executados
e pagos no exercício subseqüente àquele em que se deram as
eleições;
c) a relação de processos e papéis a regularizar, com registro de
sua natureza, indicação dos responsáveis e valores respectivos;
d) a rel(lção dos documentos existentes em cofre;
e) re/açiio das contas bancárias e os valores dos respectivos sal
dos, com a conciliações, se necessárias.
§ 2 º - No c11:,·o do Presidente da Câmara, acrescentar-se-á às
relações e listagens referidas no parágrafo 1 ° deste artigo os
seguintes dados:
a) levantamento dos bens municipais sob responsabilidade da
Câmara;
b) a relação dos livros de que a Câmara dispuser.
Art. 74 F - Concluídos os trabalhos da Comissüo, o Presidente e
demais membros rubricarão todas as peças e relações produzi
das, que passariio a fazer parte integrante do Temo de transmis
são de Cargo.
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TÍTULO IV
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO!
DO SISTEMATRIBUTÁRIO MUNICIPAL
SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
\

Art.75 - O Município poderá instituir dos seguintes tributos:
- impostos outorgados na Constituição Federal e Constituição
Estadual;

,:-,

II - taxas, em razão de exercício de poder de policia ou pela utili
zação efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis,prestados ao contribuinte ou posto a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1° - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a
administração tributaria, especialmente para conferir efetivamente a estes
objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos de lei,
patrimônio os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
§ 2º - As taxas não poderão ter base de circulo próprio de impostos.
§ 3 ° - A Legislação Municipal sobre matéria tributaria respeitará as
disposições da lei complementar federal:
- sobre conflito de competência;
II - regulamentações as limitações constitucionais do poder de tri
butar;
IH - as normas gerais sobre:
.. a) definição de tributos e suas espécies, bem como fatos geradores,
�1 bases de cálculos e contribuições de impostos;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária;
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c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo pelas socieda
des cooperativas.
§ 4° - O Município poderá instituir contribuição, cobradas de seus
servidores, para o custeio, em beneficio destes, de sistema de previdência e
assistência social.
Art. 75 A - Lei complementar estabelecerá:
I

as hipóteses de incidência, base de cálculo e sujeitos
passivos da obrigação tributária;

I I - o lançamento e a · forma � e sua notificação;
III - os casos de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários;

IV - a progressividade dos impostos.
Parágrafo único. O lançamento tributário observará o devido
processo legal.

SEÇÃO II
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR
Art. 76 - sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Município:
I

exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II

instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função
por ele exercidas, independentemente da denominação
j urídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do inicio da
vigência da lei que se houver instituído ou aumentado;
'.• b) 110 mesmo exercício financeiro em haja sido pública à Lei
que os instituiu ou aumentou;
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IV - utilizar tributos com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens
por meios de tributos intermunicipais, ressalvada a co
brança de pedágio pela utilização de vias conservadas
pelo Município:
VI - i11struir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviço da União ou do Estado;
a) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos inclusi
ve suas fundações, das entidades judiciais dos trabalhadores,
das instituições de educação e assistência social sem fins lu
crativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais e periódicos;
V I I - estabelecer diferença tributaria entre bens e serviços de qual
quer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

§ 1 - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio à
renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
§ 2° - As vedações do inciso VI, "a", e ao do parágrafo anterior não
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com explora
ção de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendi
mentos privados ou que haja contra-prestação ou pagamento de preços ou
tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador de obrigação de
pagar imposto relativo ao bem imóvel.
§ 3 ° - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", com
preendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as
finalidades essenciais de entidade nelas mencionadas.
§ 4 ° - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos a cerca dos impostos que incidem sobe mercadorias e serviços.
§ 5° - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tri
butária ou previdenciária, exceto em caso de calamidade pública ou
grande relevância social, só poderá ser concedida através da lei
municipal específica.
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SEÇÃO III
DOS IMPOSTOS DOS MUNICIPIOS
Art. 77 - compete ao Município constituir impostos sobre:
I

- propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos re
ais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição
I I I - 1,•endasa1,•arejode eorne1:1stÍ'. eis Iiquidoe gasoses,�ete-éteo
d-tese!-; (Revogado)
1

IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos na compe
tência do Estado definida em lei complem�ntar federal que
poderá excluir da incidência em se tratando de exportação de
serviço para o exterior.
§1 ° - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refe
re o art. 182,
§4º, II da Constituição Federal, o imposto previsto no inciso I
poderá:

I

ser progressivo em razão do valor do imóvel; e

II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o
uso do imóvel.
§ 2° - O imposto previsto no inciso II:
a) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorpora
dos ao patrimônio de pessoas jurídica em realização de capital
nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes da fusão,
incorporação, cisão ou extensão de pessoas jurídica, salvo se,
nesses casos, a atividade preponderante tio adquirinte for a com
pra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil;
b) compete ao Município em razão da localização do bem.
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§3º - Em relação ao imposto previsto no inciso IV, cabe à lei
complementar:
I

- fixar as suas alíquotas máximas;

II

excluir da sua incidência exportações de serviços para
o exterior.

§ 4° - As alíquotas dos impostosprevistos no incisome IV, não poderão
ultrapassarolimite fixado em lei complementar federal. (Revogado)
§ 5 ° - Compete a autoridade Municipal se empenhar para que os
impostos pertencenteaestesMunicípio, a �x.emplodo e.ucalipto, maracujá,
laranja, dentre o_utros, não sejam desviados para outros nnmicípios, para que
não seja prejudicada a arrecadação
_ destes. (Revogado)

SEÇÃO IV
DAS RECEITAS TRIBUTARIAS REPARTIDAS
Art. 78 - Pertence ao Município:
1 - o produto arrecadação de Imposto de União sobre renda e
provento de qualquer natureza incidente, n a fonte, sobre ren
dimentos pagos a qualquer titulo, por ele, suas autarquias e
pelas fundações que instituir ou manter;
TI - cinq üenta por cento do produto da arrecadação do i mposto da
União sobe a propriedade territorial rural relativamente aos
imóveis neles situados;

III

cinqüenta por cento do produto da arrecadação do Im
posto d o Estado sobre a prop riedade de veículos
automotores licenciados em seu território;

IV - a sua parcela dos vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto do estado sobre operações relativas à
circu lação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
ICMs na forma do parágrafo seguinte;
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V - a sua parcela dos vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industriali
zados, através do Fundo de Participação dos Municípios em
transferências mensais na proporção do índice apurado pelo
Tribunal de Contas da União;
VJ - a sua parcela dos vinte e cinco por cento relativa aos dez por
cento que o Estado receberá da União do produto da arreca
dação do imposto sobre produtos i ndustrializados, na forma do
parágrafo único deste artigo.
\

Parágrafo único. A lei estadual que dispuser sobre a repartição tributária do ICMS assegurará, no mín imo, que três quartas par
tes serão na proporção do valor adicionado nas operações relativas
à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizados
em seu território.
Art. 78 A - A receita municipal constituir-se-á da arrecadação
dos tributos municipais, da participação em t ributos da União e do
Estado, dos ,·ecursos resultantes do Fundo ele Participação dos
Municípios e da util ização de seus bens, serviços, atividades e de
outros ingressos.
Art. 79 - Caberá a lei complementar federal:
I

- definir valor adicionado para fi ns do disposto no art. 93,
parágrafo único;

II - estabelecer normas sobre a en trega dos recu rsos, es
pecialmente sobre os critérios de rateio dos fundos de
que trata o art. 93, V, objetivando promover o equilíbrio
socioeconômico entre o Estado e o Município;
III - dispor sobre o acompanhamento pelo Município do cál
culo das quotas e da liberação das participações previs
tas nos art. 93.
Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o
cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude
o in�iso II.
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Art. 80 - O Prefeito divulgará, até o último dia do mês subseqüente
ao da arrecadação, o montante de cada um dos tributos arrecadados e os
recursos recebidos.
Arl 80 A - É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega
e ao emprego dos recursos atribuídos ao Município nesta Seção,
neles compreendidos os adicionais e acréscimos relativos a im
postos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a
União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos:
I

- ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias;

II - ao cumprimento do disposto no arl 198, §2", II e III da
Constituição Federal.
Art. 80 B - Nenhum contribuinte será obrigado' ao pagamento
de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notifi
cação.
§ 1 º - Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamen
to no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da legislação
federal pertinente.
§ 2" - Do lançamento do tributo, cabe ao Prefeito, assegurado
para a sua interposição, o prazo de quinze dias contados da no
tificação.
Art. 80 C - A despesa pública atenderá os princípios e:;tabeleci
dos na Constituição da República, na legislação federal aplicá
vel e nas demais normas de direito financeiro.
Art. 80 D - Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem
que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, sal
vo a que ocorrer por conta de crédito extraordinário.
Art. 80 E - As disponibilidades de caixa do Município, de suas
autarquias e fundações e das empresas por ele controladas se
rão depositadas em instituiçõesfinanceiras oficiais, salvos os casos
previstos em lei, podendo ser aplicados no mercado aberto.
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CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
Art. 8 1 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I

o plano plurianual;

II

as diretrizes orçamentárias;

III

os orçamentos anuais.

§ 1 º - A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as
diretrizes, os objetivos e metas da Administração Municipal direta e
indireta, abrangendo os programas de manutenção e expansão das
ações de governo, e nenhum investimento, cuja execução ultrapas
se o exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no
Plano Plurianual ou sem lei que autorize a inclusão.
§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de caráter anual,
compreenderá:
I

- as prioridades e metas da Administração Municipal;

I I - as orientações para elaboração da Lei Orçamentária
Anual;
III - os ajustamentos do Plano Plurianual decorrentes de
reavaliação da realidade econômica e social do Mu
nicípio;
IV - as disposições sobre a alteração da legislação tributária;
V - as aplicações dos agentes financeiros de fomento, com
a apresentação de prioridades;
VI - projeção das despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente;
VII- disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada
nas hipóteses previstas no art. 9° e no inciso Il do § 1 º do art.
31 da lei complementar nº 101/2000;
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c) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos orça
mentos;
d) demais condições e exigências para a transferência de re
cursos a entidades públicas e privadas.

§ -3° - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerra
mento de cada b imestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º - Os planos e programas municipais, distritais, de bairro, regio
nais e setoriais previstos nesta Lei Orgânica serão elaborados em conso
nância com o plano plurianual e apreciadp pela Câmara Municipal, após
discussão com entidades representativas da comunidade.
§ 5 ° - A lei orçament�ria anual compreenderá:

I

o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e
Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da adminis
tração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público Municipal, estimando as
receitas do Tesouro Municipal;

I I - o orçamento de investimento das empresas e m que o Municí
pio direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto;
III - a proposta da lei orçamentária será acompanhada de demons
trativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isen
ção, anistias, remissões e benefícios de natureza financeira e
tributaria.
IV - o programa analítico de obras, especificando as Secre
tarias e os Departamentos.

§ 6 ° - Os orçamentos previstos no § 5 °, 1 e II deste artigo,
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre s�as funções a de redu
zir desigualdade entre distritos, bairros e regiões, segundo critério populacional.
§ 7° - Aplicam-se aos projetos e propostas mencionadas neste artigo
no não contrariar o disposto nesta seção, às demais normas relativas ao
proc��so legislativo.
§ 7º A - O Poder Legislativo, através do seu Presidente, poderá,
por meio de decreto, suplementar as dotações orçamentárias deste
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Poder, por anulação ou remanejamento de dotações sem alterar
os valores globais consignados na lei de orçamentos.

§ 8° - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição
da proposta do orçamento anual, ficarem em despesas correspondentes,
poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais e su
pleme_ntares, com prévia e especifica autorização legislativa.

Art. 82 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes
orçamentárias e à proposta do orçamento anual serão apreciados pela Câ
mara Municipal na forma do Regimento Interno, respeitados os dispositivos
deste artigo:§ 1 - Caberá a Comissão Permanente de Finanças:
I

- examinar e emitir pareceres sobre os projetos e propostas re
feridos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente
pelo Prefeito;

l i - examinar e emitir pareceres sobre os programas municipais,
distritais, de bairros, regionais e setoriais previstos nesta Lei
Orgânica e exercer o acompanhamento e a fiscalização or
çamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões
da Câmara criado de acordo com o Art. 30.
§ 2 - Ás emendas só serão apresentadas durante a comissão que
sobre elas emitirá parecer escrito.
§ 3 -As emendas à proposta do orçamento anual ou aos projetos que
o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I

- sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de d ire
trizes orçamentárias;

li - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os pro
venientes de anulação de despesas, excluídas as que indicam
sobre:
a) dotações para pessoal e encargos;
b) serviço de divida municipal

IIl - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões ;
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b) com os dispositivos do texto da proposta ou do projeto de lei.
§ 4 - As emendas a projeto de lei de diretrizes orçamentárias não
poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5 - O prefeito poderá enviar mensagem a Câmara Municipal para
propor modificação de projetos e propostas a que se refere este artigo en
quanto não iniciada a votação, na comissão da parte cuja alteração é pro
posta.
§ 6° - Não enviados no prazo previsto na lei complementar referida
no § 8° do artigo 8 1, a Comissão elaborará, nos trinta dias seguintes, os
projetos e propostas de que trata este Artigo.

§ 7 - Aplicam-se os projetos e propostas mencionados neste artigo o
que não contraria o disposto desta sessão, as demais normas relativas ao
processo legislativo.
§ 8 - Os recurso que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição da
proposta do orçamento anual, ficarem em despesas correspondentes, pode
rão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais e suple
mentares; com prévia e especifica autorização legislativa.
Art. 82 A - Os projetos de leis orçamentárias de que trata esta Lei
Orgânica deverão obedecer aos seguintes prazos para encaminhamento e
apreciação:
I - para o primeiro ano da nova legislatura:
a) o Plano Plurianual, com entrada na Câmara até o dia 30 de
abril e devolução até o dia 1 7 de julho do mesmo ano;
b) as Diretrizes Orçamentárias, com entrada na Câmara até o dia
15 de agosto e devolução até o dia 30 de setembro do mesmo ano;
c) o Orçamento anual, com entrada na Câmara até o dia 31 de
outubro e devolução até o dia 22 de dezembro do mesmo ano.
II - para os demais ano� da legislatura:
a) as Diretrizes Orçamentária�, com entrada na Câmara até o
dia 15 de maio e devolução até o dia 1 7 de julho de cada ano;
b) os Orçamentos anuais, com entrada na Câmara até o dia 31
de outubro e devolução até o dia 22 de dezembro de cada ano.
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Parágrafo único. A Câmara não entrará em recesso sem a aprova
ção dos projetos de leis orçamentárias.
Art. 82 B - A programação constante da lei orçamentária anual é de
execução obrigatória, salvo se aprovada, pela Câmara Municipal, solicita
ção, de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, para cancelamento ou
contigenciamento total ou parcial de dotação.
§ 1 ° - A solicitação de que trata o caput deste artigo somente poderá
dias antes do encerramento da sessão
ser formulada até
legislativa e será acompanhada de pormenorizada justificativa das razões
de natureza técnica, econômico-financeira, operacional ou jurídica, que im
possibilitem a execução.
§ 2° - A solicitação poderá, ainda, ser formulada a qualquer tempo,
nas situações que afetem negativamente a arrecadação da receita e de
calamidade pública de grandes proporções.
§ 3 ° - Em qualquer dessas hipóteses, as solicitações tramitaram na
Câmara Municipal em regime de urgência.
Na falta de deliberação no prazo de 45 dias, a solicitação de
verá constar obrigatoriamente na ordem do dia, independente
mente de parecer das Comissões, para discussão e votação
na primeira sessão subseqüente.
§ 4° - A não execução da programação orçamentária, nas condições
previstas neste artigo implica em crime de responsabilidade.
Art. 83 - São vedados:
o inicio de programas e projetos não incluídos orçamentária
anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas
que excedem os créditos orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operação de créditos que excedem o montan
te das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas medi
ante créditos suplementares e especiais com a finalidade pre
cisa aprovadas pela Câmara Municipal por maioria absoluta;
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
despesas, ressalvadas a repartição do produto da arreLei Orgânica Municipio de ITAPICURU
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cadação dos im postos a .que s e refere o art. 78, a
destinação de recursos para as ações e serviços públi
cos de saúde e para a manutenção e desenvolvimento
do ensino, como determinado, respectivamente, pelos
arts. 198, §2º , e 212 da Constituição Federal, e a pres
tação de garantias às operações de crédito por anteci
pação de receita, previstas no artigo 81, § 7º , bem .c omo
o disposto no §4º deste artigo;

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia au
torização legislativa, por maioria absoluta, e sem indicação dos
\
recursos correspondentes;
VI - a transposição e remanejamento ou a transferência de recur
sos de uma categoria de programação para outra ou de um
órgão para outro sem prévia autorização legislativa, por mai
oria absoluta;
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII- a utilização sem autorização legislativa especifica, por maioria
absoluta, de recursos de orçamento anual para suprir necessi
dade ou cobrir déficit de empresa, fundações ou fundos do
Município;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia auto
rização legislativa, por maioria absoluta.
§ 1 º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou
sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime contra a administração.
§ 2 ° - Os créditos especiais e extraordinário terão vigência no exer
cício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for
promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, rea
berto nos l imites de seu saldo, serão incorporados ao orçamento de exercí
cio financeiro subseqüente.
§ 3 ° - A abertura de crédito extraordinário somente será admitido
para atender as despesas imprevisíveis e urgente, decorrentes de calamida
de púotlca, pelo Prefeito.
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§ 4° - É permitida a vinculação de receitas próprias geradas
pelos impostos a que se refere o art. 78, e dos recursos de que trata
o art. 79, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e
para pagamento de d ébitos para com esta.
A 1·t. 84 - Os recursos correspondentes às dotações orçamen
tárias, compreendidos os créditos suplementares especiais, desti1� dos_ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de
_cada mês.
Art. 85 - A despesa com o pessoal ativo e inativo do Munid
pio não poderá exceder sessenta por cento da receita corrente lí
quida, só se admitindo pessoal se houv\r dotação orçamentária sufi
ciente e prévia autorização legal.
§ 1 ° - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de re:·. muneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura ele carrei
ras bem como a admissão do Pessoal a qualquer título pelos órgãos
e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, só poderão ser
feitas:
- se houver prévia dotação orçamentária suficiente para aten
der às projeções de despesas do pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes;
1 1 - se houver autorização especifica da lei de diretrizes orçamen
tárias ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
§2 ° - Na verificação do atendimento dos limites definidos nes
te artigo, não serão computados as despesas:
I

- de indenização por demissão de servidores ou empre
gados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária.
§3 º - A repartição dos limites globais desse artigo não pode
rá exceder os seguintes percentuais:

.. I
•,

- 6% (seis por cento) para o Legislativo;

II - 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
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Art. 85 A - O Poder Legislativo encaminhará ao Setor de Platte
;amento e Orçamento, até o dia 30 de julho, sua respectiva pro
posta orçamentária, exclusivamente para efeito de consolida
ção na proposta de orçamento do Mutticípio, não cabendo qual
quer tipo de análise ou apreciação de seus aspectos de mérito e
conteúdo, atendidos os princípios constitucionais, estabelecidos
a esse respeito.
Parágrafo único. Fica assegurado ao Poder Legislativo Munici
pal, além da observância do estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o limite de despesas estabelecido no art. 29-A
da Constituição Federal, fvcado o valor do repasse a que faz jus
em 8% (oito por cento) do valor das receitas efetivamente arre
cadas no exercício financeiro do ano anterior e que será credi
tado até o dia 20 (vinte) de cada mês, em forma de duodécimo,
independentemente da proporcionalidade estabelecida entre o
valor total das dotações do Poder Legislativo e o, orçamento ge
ral do Município.
Art. 85 B - O Poder Executivo fará publicar na imprensa oficial
do Município, quando houver, pela internet e no local de costu
me:
I

- mensalmente, o balancete resumido da receita e das des
pesas;

II - mensalmente, os montantes de cada um dos tributos ar
recadados e os recursos recebidos;
III - anualmente, até quinze de março, pelo órgão oficial do
Estado, as contas de administração, constituídas do ba

lanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamen
tário e demonstração das variações patrimoniais, em forma
sintética;

IV - bimestralmente, ate o dia 30(trinta) dias subseqüentes, o rela
tório resumido da execução orçamentária de que trata o arti
gos 52, da Lei Complementar l O 1/2000;
V - quadrimestralmente, ate 30 (trinta) dias após. o éncer
ramento do período a que corresponder, os relatórios
de gestão fiscal de que trata o art. 54, da Lei Comple
mentar 101/2000.
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Parágrafo único. Ao Poder Legislativo caberá publicar o dispos
to no inciso IV e V.
Art. 85 C - Incumbe ao Município, dar a mais ampla divulga
ção dos balanços, orçamentos, contratos públicos e concursos.
§1 ° - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrôni
cos de acesso público: os planos, orçametitos e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses
documentos.
§2 º - A transparência será assegurada também mediante incen
tivo à participação popular e realização de audiências públicas,
durante os processos de elaboraçc1o e de discussão dos planos,
leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
§3 º - As contas apresentadas pelo Prefeito ficarão disponíveis,
durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no
órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e
apreciaçiio pelos cidadiios e instituições da sociedade.
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TITULO V
DA ORDEM ECONÔMICA
CAPITULO I
DOS PRINCIPIOS DAATIVIDADE ECONÔMICA
Art. 86 - 0 Município, na sua circunscrição territorial e dentro de sua
competência constitucional,assegura a todos, dentro dos princípios da or
dem econômica fundada na valorizaçã9 do trabalho ·humano e na livre
iniciativa,existência digna,observados os seguintes princípios:
- autonomia municipal;

n

propriedade privada;

III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;

vr -

defesa do meio ambiente;

V I I - redução das desigualdades regionais e sociais;
VHI- busca de pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para empresas brasileiras de capital na
cional de pequeno porte.e, ás microempresas.
§ 1 ° - É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica independentemente de autorização dos órgãos públicos munici
pais, salvo nos casos previstos em lei .
§ 1 º A - É assegurado o exercício de atividades aos vendedores
ambulantes e artesãos nos espaços públicos disponíveis, em conformi
dade com a lei e o regulamento.
§ 2° -Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público Municipal,dará
trataQ}�nto preferencial, na forma da lei, á empresa brasileira de capital
nacional, principalmente as de pequenos porte.
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§ 3 ° - A exploração direta da atividade econômica,pelo Município só
será permitida em caso de relevante interesse coletivo na forma da lei com
plementar que dentre outras especificará as seguintes exigências para as
empresas públicas e sociedades de economia mista ou entidade para criar
ou manter:
1 · - regimejurídico das empresas privadas, inclusive quanto ás obrigações trabalhistas e tributárias;
li

proibição de privilégios fiscais não extensivos ao selor privado;

fII - subordinação a uma secretália municipal;
IV - adequação da atividade ao Plano Diretor, ao Plano Plurianual
e à diretrizes orçamentárias;
V - orçamento anual aprovado pelo Prefeito.
Art. 87 - A prestação de serviços públicos, pelo Município, direta
mente ou sob regime de concessão ou permissão, será regulada em lei com
plementar que assegurará:
I

- a exigência da licitação, em todos os casos;

II - definição de caráter especial dos contratos de concessão ou
permissão, casos de prorrogação, condição de caducidade,
forma de fiscalização e rescisão;
I I 1 - os direitos dos usuários;
IV - a política tarifaria;
V - a obrigação de manter serviços de boa qualidade;
V I - mecanismo de fiscalização pela comunidade e usuários.

Art. 8 8 - 0 Município promoverá e incentivará o turismo como fator

de desenvolvimento social e econômico.

Parágrafo Único - G Balneário Termal de ltapie1:1rn, deverá ser ad
ffttfl-i5trado pela Prefeit1:1ra �41:lnieipal ou no mínimo, reter51%da arreeada
'.�
�e-meftSa-k (Revogado)
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Art. 89 - O Município formulará programas de apoio e fomento às
empresas de pequeno porte, microempresas e cooperativas de pequenos
produtos rurais, industrias, comerciais ou de serviços incentivando seu for
talecimento através da simplificação das exigências legais, do tratamento
fiscal diferenciado e outros mecanismo previstos em lei.
§ l O - Será incentivado pelo Poder Público Municipal à criação de
cooperativas de consumo, organizadas e administradas pelas entidades sin
dicais e populares.

§ 2 º - O Município assistirá os trabalhadores rurais e suas orga11izações legais, procura11do proporcionar-lhes, e11tre outros be11efíci
os: meios de produção e de trabalho, crédito fácil e preço justo, saúde
e bem estar social.
Art. 90 - É responsab ilidade do Poder Público Munjcipal a elabora
ção de uma política a nível municipal que poderá estar articulada a nível
Estadual ou Federal, de controle e incentivo a produção de produtos volta
dos ao consumo popular, com assistência técnica e incentivos financeiros
aos produtores que tenham suas atividades voltadas para o abastecimento
do mercado inteiro, principalmente hortifrutigranjeiros, bem como desenvol
vimento de programas de abastecimento popular com oferta de produtos a
preços acessíveis à população de baixa renda, que deverá contar com a
fiscalização de entidades sindicais e populares.
Art. 9 1 - O Poder Público Municipal incentivará à colaboração para
a criação, pelas associações de moradores, de grupos de controle de preço
e de defesa da economia popular, que realizarão pesquisas e controles de
preços e orientarão os moradores sobre onde comprar e ao mesmo denun
ciará os especuladores.
Parágrafo Único - É de responsabilidade do Poder Púb lico Munici
pal a organização de supermercados populares nos bairros, que funcionarão
sob fiscalização da Comissão de Controle de Preços e Defesa da Economia
Popular.
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CAPÍTULO II
DA POLÍTICA URBANA
A rt. 92 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Po
der Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em leis estaduais e fede
rais, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das fu nções da cida
de e seus bairros, dos distritos e dos aglomerados urbanos e garantir o bem
estar de seus habitantes.
§ 1 ° - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o i nstru
mento básico da pol ítica de desenvolvimento de expansão urbana.
§ 2° - A propriedade urbana cumpre a sua função social quando
atende as exigências fundamentais de ordenação urbana expressa no plano
diretor.
§ 3 ° - Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão pa
gos com prev ia e justa indenização em dinheiro, salvo nos casos do inciso
lll, do parágrafo seguinte.
§ 4 ° - O proprietário do solo urbano incluído do plano d i retor, com
área não edificada, não utilizada, ou subutilizada nos termos da lei federal, deve
rá promover seu adequado aproveitamento sob pena, sucessivamente, de:
- parcelamento ou edificação compulsórios;
II -- imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana pro
gressivo no tempo;

III - desapropriação;
Art. 93 - O Plano D i retor fixará normas sobre zoneamento,
parcelamentos, loteamentos, o uso de ocupação de solo, contemplando áre
as destinadas às atividades econômicas, áreas de lazer, cultura e desporto,
residenciais, reservas e i nteresses urbanístico, ecológico e, turismo, para o
fiel cumprimento do d isposto do artigo anterior.
§ J O - Lei complementar estabelecerá as formas de participação po
pular na sua elaboração, garantindo-se a colaboração das entidades profis
sionais, comunitárias e o processo de discussão com a comunidade, divulga
ção, formas de controle de sua execução e revisão periódica.
§ 2° - O plano deverá considerar a total idade do território municipal.
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Art. 94 - As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas e as dis
criminadas serão destinadas prioritariamente a assentamento de população
de baixa renda e a instalação de equipamentos coletivos.
§ l O - Fica assegurado o uso coletivo de propriedade urbana ocupa�
da pelo, prazo mínimo de cinco anos por população de baixa renda desde
que requer.ida em juízo por entidade representativa de comunidade, a qual
caberá o título de domínio e a concessão de uso.
§ 2° - fica proibido adoação de terrenosa terceiros sem aapro a
ção de 2/3 da Câmara de Vereadores. (Revogado)
11

Art.95 - O Município implicará sist&ma de cólera, transporte, trata
mento e/ou disposição final de lixo, utilizando processos que envolvam sua
reciclagem.
Art. 96 - Será criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano com representação de órgãos Públicos, Entidades Profissionais e
de moradores, objetivando definir diretrizes e normas, planos e programas
submetidos à Câmara Municipal, além de acompanhar e avaliar as ações do
Poder Público, na forma da Lei.
Art. 97 - Apolítica de reforma urbana e habitacional deverá sempre
que possível ser realizada em conjugação entre o Município, o Estado e a
União.
Parágrafo Único - A política habitacional terá como principio o direi
to de toda família a uma habitação descente, cabendo ao Município com
auxilio do Estado e da União, a garantia do mesmo.
Art. 98 - A ocupação do solo urbano terá seus critérios estabeleci
dos em política própria, que tenha por objetivo a melhoria da qualidade de
vida na cidade, a interrelação entre o urbano e rural, a distribuição descen
tralizada dos serviços públicos, respeitos aos direitos individuais e sociais, o
planejamento e ordenação de ocupação do solo, função social �a proprieda
de, garantia da participação popular, defesa do meio ambiente, preservação
e recuperação do patrimônio cultural e histórico e adequação dos gastos
públicos.
· Parágrafo Único - A eoA.eessão real de 1:1so do solo 1:1rbano poderá
ser conferida ao homem,am1:1Iher 01:1aambos, iRdependente do estado ei•,cil,
nostermoseeoRdições previstas em lei. (Revogado)
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Art. 99 - O Poder Público Municipal devera criar a infra-estrutura
necessária para existência de áreas dedicadas à cultura, esportes, educa
ção, creches, posto de saúde, bibliotecas, etc. Essas áreas devem ser orga
nizadas tendo como objetivo a convivência social entre os habitantes da
proximidade.
Art. 1 00 - O Poder Público Municipal deverá desenvolver a
arborização e planejamento da cidade, no centro e bairros, bem como, sua
urbanização.
§ 1 ° - Serão criados os "cinturões verdes" da cidade com áreas destinadas à preservação e/ou arborização cte hortifrutigranj eiros.
Art. l O 1 Autorização de loteamento urbano só poderá ooorrer após
ainstalação do mesmo, de toda ainfra estrntura mínima necessária (água,
luz, meio fio, calçamento eesgoto)enão poderá romperaoontinuidade do
centro da urbano, e,,•itando desta forma espaços vazios próximos ao eentro
da cidade. A instala9ão da infra estrutura necessária à autoriza9ão do
-leteamento será eusteado pelo proprietário do mesmo. (Revogado)
Art. 1 02 - Gaeerá àCâmara Munioipalaelabora9ão oapro·,a9ão de
um programa de moradia popular, 0011'1 a construção do unidade sufioionto
para atender àdemandada população de baiJrn rendadas entidades popula
res osindicatos dos trabalhadores terão participação garantida na elabora
Ç)-ãe-desse programa, que deverá ser executado polo Município com apoio
fi-Afl-flceiro do Estado eda União. (Revogado)
§ 1 ° - O Orçamento do Município incluirá, obrigatoriamente verba
especifica destinada ao programa de moradia popular.
§ 2° - As áreas urbanas desocupadas ou particulares, bem como, as
não utilizadas ou subutilizadas, serão destinadas à construção de moradia
popular, conforme programa elaborado com esse objetivo.
Art. I 03 - Será estimulada a criação de cooperativa para a constru
ção de casa própria gerida e administrada por entidades populares e sindi
cais, que contará com apoio técnico e financeiro do Poder Público Munici
pal, que destinará à construção de casas populares, terrenos públicos ou
desapropriados.
;� Art. 1 04 - É responsabilidade do Poder Público Municipal, a urbani
zação e implantação da infra-estrutura básica (água, luz, esgoto) nas áreas
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de favelas, bairros e ocupações por população de baixa renda, exigentes até
a promulgação da Lei Orgânica do Município, independente de seu prévio
reconhecimento, regularização urbanística, registro das mesmas ou de suas
edificações.
Art. 1 05 - A Câmara MunicipaJ fará um levantamento, através de
Comissão Mista, com a participação de representantes de entidades popu
lares, de todas as ocupações, doações, vendas e concessões de terras públi
cas realizadas até a promulgação da Lei Orgânica do Município. As que
apresentarem irregularidades, serão confiscadas pelo Poder Público Muni
cipai, sem indenização e destinadas à execução política urbana, podendo ser
destinadas à áreas de lazer, lagradouros públicos ou construção de moradia
popular, conforme as necessidades previstas no Plano Diretor. O referido
levantamento deverá ser concluído no prazo de 1 2 (doze) meses após a
promulgação da Lei Orgânica. Não enquadram-se neste arquivo, as ocupa
ções urbanas uti Iizadas para a construção de morad ia pela população de
baixa renda.
Art. 1 06 - 0 Poder Público Municipal considerará que a propriedade
urbana cumpre sua função social, quando assegura a democratização de
acesso ao solo urbano e a moradia, adapta-se à política urbana prevista no
Plano Diretor, equipara sua valorização ao interesse social e não se torna
instrumento de especulação.
Art. 1 07 - Será considerado abuso da função social de propriedade,
passível d e desapropriação, sua retenção especulativa, através da
subutilização ou não utilização:
l

- recusa de oferecer locação à moradia não habitada;

II

utilização com fins especulativos;

Ili - posse ou domínio de área externa ou de mais de uma área
subutilizada ou não utilizada.

Art. 1 08 - Para assegurar à eidade sua demoeratiza9ão ea fun�
social da propriedade, oMunicípio utiliz:arádosseguintes instrumentos: IPTU
progressi•,•oeregressivo, tarifasdiferenciadas de serli9os públicos, edifioa9ão
compulsória, parcelamento ou remembramento, desapropria9ão, tombamento,
resef\•a de áreas pam utiliza9ão publica epresef\•ação do meio ambiente, eKi
gênciade licença previa para construir,e participação popular. (Revogado)
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Art. 1 09 - Odireito do 1:1socapião especial, assegurado na Constitui
çião Brasileira, não incidirá nas áreas públicas destinadas a preservação
ambiental.( Revogado)
Art. 1 1 O - O Poder Publico Municipal manterá à disposição de qual
quer cidadão, todas as informações referentes ao sistema de planejamento
urbano.
Art. 1 1 0 A - O Município deverá organizar sua administração
e exercer suas atividades dentro de um processo de planejamento
permanente.
Art. 110 B - A política de desenvolvimento urbano visa a asse
gurar, entre outros, os seguintes objetivos:
I

- a urbanização e regularização de loteamentos;

I I - o estímulo à preservação de áreas periféricas de produção
agrícola e pecuária;
ITJ - a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente
e da cultura;
IV - a criação e a manutenção de parques de in teresse urbanístico,
social, ambiental, turístico e de utilização pública;
V - a utilização racional do território e dos recursos naturais, me
d iante controle da implantação e funcionamento de atividades
industriais, comerciais, residenciais e viárias.
Art. 110 C - O Plano Diretor disporá, entre outras matérias,
sobre:
I

- normas relativas ao desenvolvimento urbano;

II

política de formulação de planos setoriais;

III - critério de parcelamento, uso e ocupação do solo, e zoneamento,
prevendo áreas destinadas a moradias populares, com facili
dade de acesso aos locais de trabalho, serviços e lazer;
IV - proteção ambiental.
Parágrafo único. O controle do uso e ocupação do solo urbano
implica, entre outras, nas seguintes medidas:
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- regulamentação do zoneamento;

I
II

especificação dos usos do solo, permitidos ou permissíveis em
relação a cada área, zona ou bairro da cidade;

III

aprovação ou restrição de loteamentos;

IV

controle das construções urbanas;

V

proteção da estética da cidade;

VI

preservação das paisagens, dos monumentos, da história da
cultura da cidade;

V I I - controle da poluição.

\

Art. 1 1 0 D - Para a elaboração das partes que compõem o
Plano Diretor, em especial as relativas à delimitação das zonas - ur
,., bana e agrícola -, sistema viário, zoneamento, loteamentos, preser
vação, renovação urbana, equipamentos, deverão, obrigatoriamen
te, ser levadas em consideração, entre outras, as seguintes diretrizes:

I

- o planejamento global do Município, com vistas:

a) à integração cidade-campo, direcionando-se as diversas áre
as e regiões, segundo critérios recomendáveis de ocupação, na
medida do possível, a sua vocação natural, impondo-se restri
ções de uso e coibindo-se o adensamento, na faixa do território
municipal ao longo das divisas com os- demais Municípios, desti
nando-a à produção agrícola e demais atividade_s compatíveis,
de forma a constituir um cinturão verde à sua volta;
b) à sua integração à Região, em especial, relativamente às fun
ções de interesse comum, para facilitar a integração da organi
zação, do planejamento e da execução dessas funções, median
te convênios, nos quais se procurará estipular os usos e ativida
des recomendáveis para as diversas regiões, tendo-se em vista,
principalmente, evitar a conurbação aberta, com uma ocupação
e adensamento desordenado.
• I I - a preservação do meio ambiente, em especial:

"1i '

a) pela projeção recomenda das novas ligações viârias;
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b) pela liberação e implantação ordenada de novos loteamentos,
de conjuntos habitacionais e assentamentos populares;
e) pela exploração controlada das atividades de mineração, es
pecialmente ao longo do seu principal rio, impondo-se a obriga
ção da recomposição ou recuperação <las áreas atingidas, ou
�inda o seu adequado aproveitamento alternativo.
III - a economia de custos, a funcionalidade e a comodidade
urbanas, em especial, pelo planejamento e regulamen
tação de:
a) sistemas viários ou vias novas-em determinadas regiões, com
liberação concomitante de loteamentos, com projeção coincidente
de vias e com a cobrança obrigatória da contribuição de melhoriq;
b) loteamentos com a implantação de infra-estrutura recomen
dável a cada região e tipo de loteamento;
c) conjuntos habitacionais, com a implantação de infra-estrutu
ra e equipamentos urbanos e comunitários, a cargo dos respon
sáveis;
d) condomínios, com /imitaçtio de sua dimensão em até um quar
teirão, entendido este como a área compreendida dentro dos seg
mentos de quatro, quadras, ressalvados os casos indicados em
lei, 110 interesse da preservação ambiental.
IV - a aplicação, conforme o caso, entre outros, na forma da
lei, dos seguintes institutos e instrumentos jurídicos:
a) contribuição de melltoria;
b) desapropriação para reurbanização;
c) pagamento, nas desapropriações amigáveis, mediante co11cessão de índices construtivos;
d) concessão de índices constrntivos aos proprietários de imó
veis tombados, aos que sofrerem limitação em razão do tomba
mento, ou aos que cederem aos Municípios imóveis sob preser
_,•ação.
'.i
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V · - a regularização fundiária, mediante estabelecimento de nor
mas especiais de urbanização.
Art. 1 1 O E - Entre os setores especiais incluir-se-ão os de produção
científica e cultural, localizados em regiões onde se concentrem instituições
voltadas à ciência, à cultura e às artes, para os quais serão traçadas diretri
zes peculiares de uso e ocupação do solo.
Art. 1 1 O F - A promulgação do Plano Diretor se fará por lei munici
pal específica, aprovada por maioria de dois terços dos votos dos membros
da Câmara Municipal, em duas votações, intervaladas de dez dias.
Art. 1 1 O G - O Município, por iniciativa própria, ou com a colabora
ção do Estado, providenciará o estabelecimento de um sistema estatístico,
cartográfico e de geologia, que servirá como base para o planejamento.
Art. 110 H - O planejamento municipal será realizado, na for
ma da lei, por entidade municipal, que sistematizará f!S informações
básicas, coordenará os estudos, elaborará os planos e l?rojetos relati
vos ao Plano Diretor e supervisionará a sua implantação.

96

Lei Orgânica Município de ITAPICURU

TÍTULO VI
DA ODEM SOCIAL
CAPÍTULO!
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1 1 1 - A ordem social tem por base o primado do trabalho e como
objetivo o bem-estar e a justiça social.
Art. 1 1 2 - 0 Município assegurará, em seus orçamentos anuais, a sua
parcela de contribuição para financiar a seguridade social.
Parágrafo único. Ao Município cumpre assegurar o bem-estar
social, garantindo o pleno acesso de indivíduos, especialmente das
pessoas portadoras de deficiência, aos bens e serviços essenciais
ao seu desenvolvimento como pessoas h umanas e seres sociais.

CAPÍTULO II
DA SAÚDE
Art. 1 1 3 - O direito à Saúde é assegurado a todos, sendo dever do
Município garanti-lo mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que
visem:
I

- a eliminação ou redução do risco de doenças ou outros agra
vos à saúde.

II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para pro
moção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde.
Art. 1 1 4 - O Município integra, com a União e o Estado, o Sistema
Único Descentralizado de Saúde, cujas ações e serviços públicos, na sua
circunscrição territorial, são por ele dirigido, com as seguintes diretrizes:
I

- atendimento integral e universalizado, com propriedade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
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1 1 - participação da comunidade n a formulação, gestão e controle
das políticas e ações;
1 1 1 - integração das ações de saúde, saneamento básico e ambiental.
§ 1 º - A assistência á saúde é Iivre a iniciativa privada, obedecido os
requisitos da lei e as diretrizes da política de saúde.
§. 2 ° - As instituições privadas poderão participar, de forma
complementar, do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantró
picas e as sem fins lucrativos, podendo a lei conceder isenções, em
especial, as que prestem serviços dll a1endimento aos portadores
de deficiência.
§ 3 ° - É vedado ao Município a1 destinação de recursos públicos para
•., auxilio e subvenções às i,istituições privadas com fins lucrativos.
§ 4 ° - As ações e serviços de saúde do Município serão
desconcentrados nos distritos e povoados, onde se formarão conse
lhos comunitários de saúde, nos termos da lei municipal.
A,t. 1 1 5 -As ações e os serviços de saúde Pública Municipal, com a
União e o Estado e os privados que os complementou mediante contrato de
direito público ou com convênio, integram uma rede regionalizada que serão
regu lamentadas na forma da lei, integram o Sistema Único de Saúde, de
acordo com as diretrizes:
- direção pela Secretaria de Saúde, observadas as diretrizes dos
Conselhos criados na Constituição E�tadual;
1 1 - desc�ntral ização e regionalização;
1 1 1 - integração das ações de Saúde, saneamento básico e ambiental;
IV - universalização de assistência de igual qualidade com acesso
a todos os níveis de serviços de saúde, respeitadas as necessi
dades particulares da população urbana e rural;

V - participação, em nível de decisão, de entidades representati
vas, na formulação, gestão e controle das políticas de ação de
saúde na esfera Municipal ou local de acordo com a Consti
tuição Estadual e esta lei.
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Art. 116 - Será constituído o Conselho Municipal de Saúde,
órgão deliberativo, integrado por representantes das entidades pro
fissionais de saúde, prestadores de serviços, sindicatos, associações
comunitárias e. gestoras do sistema de saúde, na forma da lei.
§ 1 º. A participação popular nos conselhos comunitários de saú
de e em outras formas previstas em lei será gratuita e considerada
serviç� social relevante.
l

- definir as prioridades de aplicação de recursos;

rr - fiscalizar essas aplicações;

III - deliberar sobre a política d� Recursos Humanos.
§ 2° - OSistema Único de Saí.de, no Município será financiado com
rect1rsodo orçamento da seguridade Social, de União, do Estado edo Mu
fticípio, além deoutras fontes. (Revogado)
§ 3 ° Compete ao SistemaÚnico, no Município, além de outras atri
13ttt�: (Revogado)
I

ordem a formação de recursos humanos, assegurando o s iste
ma do mérito para ingresso e progressão funcional e estabele
cendo vinculação dos níveis mais elevados das carreiras com
as funções de direção da Unidade de saúde;

! [ - desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as da saúde do trabalhador;
Jfl - participar da formulação da política e de execução das ações
de saneamento básico e propiciar ao público, abastecimento
de água, no melhor índice de potabilidade, obedecida dosagem
de cloração e assegurando adequada tluoretação, quando ne
cessií.ria;
IV - participar do controle e fiscalização de substância e produtos
psicoativos e tóxicos;
V - executar a inspeção e fiscalização dos alimentos de origem
animal, de seus subprodutos e derivados e estabelecimentos
industriáis e de abate, ressalvados aquelas ações de compe
�ên_cia da_U_nião e dos Estados, bem como fiscalizar e inspeci
onar bebidas e água para o consumo humano;
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V 1 - assegurar a assistência dentro dos padrões éticos, técnicos e
cientifico, do direito à gestão ao parto e ao aleitamento;
V I I - desenvolver ações visando esclarecimento da população, o sen
tido da conquista e da preservação de sua Saúde, bem como
de seus direitos nesta área;
V I I I- assegurar atendimento odontológico integral com prioridades
para as atividades preventivas, sem prejuízo das essenciais;
[X - desenvolver política preventiva de Saúde;
X - assegurar a assistência à Saúde da Mulher, com eficiente Con
trole a Natalidade e Prevenção ao Câncer G inecológico;
XI - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o
do trabalho.
Art. 1 1 7 - O Município, através das Secretarias de _Saúde e Educa
ção ou equivalente, promoverá elaboração e institucionalização de progra
mas de Educação e Saúde nos vários níveis de ensino.
Art. 1 1 8 - r'\s instituições pri1,·a4a5-p00erão participar, em caFátef
supletiYo, do Sistema de Saúde do Município, segundo as diretrizes deste,
mediante Contrato de Direito Público, com preferências às Entidades Filan
trep-i-eas-, (Revogado)
Parágrafo Único - OConselho PopularMunicipal de Saúdepo0e-rá
inter>t'ir ou desapropriar os sen·iços de natureza privada necessários ao ai
cance dos objeti>,ros do sistema, em conformidade com a Lei. (Revogado)
Art. 1 1 9 - O Poder Publico Municipal, através do Sistema Único de
Saúde deverá viabilizar a assistência medica, hospitalar, odontológica e far
macêutica de boa qualidade e a construção de Centros de Saúde em núme
ro suficiente para atender à demanda da população, prioritariamente a peri
feria e distritos.
Art. 1 20 - OPoder Público Municipalde•,•erá destinar verbas especi
ficas paraaSaúde eoSaneamento, de no mínimo 13% (treze pol'-€efl-t6j-â0
Orçamento do Município, quejustamente com recursos proYenientes da
Ytl-i-ão, do Município ede outras fontes, constituiráoFundo M,mictj*l--de
Satiee-: (Revogado)
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Art. 1 2 1 - OPoder Públieo Munieipalnão poderádestinarainstitui
ções pfrradas, recursos públicos específieos para a saúde e saneamento,
previstos no orçamento M1:tnieipal. (Revogado)
Art. 122 - O Poder Público Municipal deverá garantir a Proteção à
Saúde da Criança à Maternidade, através da assistência especializada e
integral.
Art. 1 23 - OPoderPúblieo Munioipal não poderá permitiraa9ão do
capital estrangeiro no Sistema de Saíide, sal-. 0 easos espeeiais autori2ados
pelaCâmara Munieipal. (Revogado)
1

Art. 1 24 - 0Conselho Municipal Popularde Saúde deYerá fisealicar
enão permitirouso autoriza(;lão de agrotó,cicosede qualquer tipo ou espé
eie de anabolizantes (hormônios), na engorda de aAirnais. As infrações-a
este disposifr,·o serão oonsideradas e punidas eomo erime de
responsabiIidade.(Revogado)
§ 1 ° - São atribuídas do Conselho Popular Municipal de Saúde,junta
mente com outros órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde:
- controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias
de interesses para a Saúde e paiiicipar da produção de medi
camentos, equipamentos, e outros insumos;
II - garantir que sejam executadas as ações de vigilância sanitária
e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
III - incentivar e colaborar na formação de recursos humanos na
área de Saúde e Saneamento Básico;

rv -

participar da formulação da política e da execução das ações
de Saúde e Saneamento Básico;

V - incentivar e colaborar para incrementar em sua área de atua
ção o desenvolvimento cientifico e tecnológico;
VI - auxiliar na fiscalização e inspeção de alimentos compreendido
o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano;
VIJ- colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o
do trabalho;
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V I I I- auxiliar na fiscalização do uso de sangue, órgãos humanos,
impedindo sua comercialização;
IX - auxiliar na fiscalização e controle de locais de trabalho que
ofereçam riscos à saúde do trabalhador, objetivando eliminar
os riscos de acidentes e doenças do trabalho;
X - fiscalizar a determinação dos recursos do Fundo Municipal de
Saúde, prestando contas à sociedade sobre os mesmos;
XI - fiscalizar os Convênios e concessões;
XII - incentivar a realização de q>nferências anuais de saúde;
XIII- posicionar-se sobre as concessões e a contratação de serviços à rede privada;
XIV- promover eleições diretas e democráticas para os cargos de
direção das instituições de Saúde da rede Municipal.

,·:

Art. 124 A - A inspeção médica, nos estabelecimentos de ensi
no municipal, terá caráter obrigatório.
Art. 124 B - A saúde é direito de todos os munícipes e dever
do Poder Público, assegurada mediante políticas sociais e econômi
cas que visem à eliminação do risco de doenças e outros agraves e
os acessos universal e igualitário às ações e serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
Art. 124 C - As ações de saúde são de relevância pública, de
vendo sua execução ser feita preferencialmente através de serviços
públicos e, complementarmente, através de serviços de terceiros.
Parágrafo único. É vedado ao Município cobrar do usuário pela
prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Poder
Público ou contratados com terceiros.
Art. 124 D - O Município manterá um Fundo de Saúde, regula
mentado na forma da lei, financiado com recursos orçamentários da
seguridade social da União, do Estado e do Município, além de ou
tras fontes.
f arágrafo único. O volume de recursos destinados ao Fundo
de Saúde será definido na Lei Orçamentária.
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Art. 124 E - O Município aplicará, anualmente, e111 ações e
serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados d a aplica
ção de percentuais calculados sobre o produto de arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 77 dos recursos de que trata o art. 78
desta Lei Orgânica.
P�rágrafo único. Para a aplicação dos recursos mínimos de que
trata esse artigo, observar-se-á o disposto no art. 77 dos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
\

CAPÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 1 25 - O Município executará na sua circunscrição territorial,
com percursos da seguridade social, consoante normas gerais federais, os
programas de ação governamental na área de assistência social.
Art. 125 A - As ações na área social serão custeadas na forma
do art. 195 da Constituição Federal e organizadas com base nos se
guintes princípios:

I

coordenação e execução dos programas de sua esfera
pelo Município;

II - participação do povo na formulação das políticas e no
controle das ações.
Art. 125 B - O Município criará o Conselho Municipal de De
fesa do Consumidor, com atribuições e composição que a lei estabe
lecer.
Art. 125 C - A assistência social será prestada pelo Município
a quem dela necessitar, mediante articulação com os serviços fede
rais e estaduais congêneres tendo por objetivo:
I

- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adoles
cência e às pessoas da terceira idade;

� II - a ajuda aos desamparados e às famílias numerosas
desprovidas de recurso.s;
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a proteção e encaminhamento de menores abandonados;

IV - o recolhimento, encaminhamento e recuperação de
desajustados e marginais;
V - o combate à mendicância e ao desemprego, mediante
integração ao mercado de trabalho;
VI - o agenciamento e a colocação de mão- de- obra local;
VTI- a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração na vida co
munitária.
Parágraf o único. É facultado ao Município no estrito interesse
públiço:
I

- conceder subvenções a entidades assistenciais privadas, de
claradas de utilidade pública, sem fins lucrativos, por lei municipal;

1 1 - firmar convênios com entidade pública ou privada para pres
tação de serviços de assistências social à comunidade local;
III - estabelecer consórcios com outros municípios visando o desen
volvimento de serviços comuns de saúde e assistência social.
Art. 125 D - Compete ao Município suplementar, se f or o caso,
os planos de previdência social, estabelecidos na lei federal.
Art. 1 26 - O ensiRo AO M1:1Aisí13io, pautado AOS ideais de liberdade,
solidariedade,eigualdade-sflcial, tem somo objetivoodeseAvoh•irnento mui
tilateral, integral do homem que, soffioeloRiínio elo eoAhesimeRto sieAtífiso
e res13eitaAdoanaturezae da soeiedade. (Revogado)
Parágrafo Único - A Ed1,1Seção é um direito de todos e dever do
Estado sabendo ao MuAieípio:
assegurar vagas suficientes para atender toda a demanda do
ensino pré-escolar e de l O grau e, em complementação ao
Estado e a União, o 2° grau diurno ou noturno;
II - assegurar o ensino público, gratuito em todos os níveis, acessí
vel a todos, sem nenhum tipo de discriminação por motivos
econômicos, ideológicos, culturais, sociais e religiosos;
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CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Art. 1 27 - O Município manterá seu sistema de ensino em elabora
ção a União e o Estado, atué;indo, prioritariamente, no ensino fundamental e
pré-escolar, provendo seu território de vagas suficientes para atender a de
manda.

§ 1 º - Os recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino
compreenderão:
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendido, a proveniente de transferência;
rI - as transferências específicas da União e do Estado;
III - esses recursos devem voltar-se para garantir a plena satisfa
ção da demanda de vagas em sua própria rede de ensino.
§ 2° - A destinação de verbas públicas, incluindo as do "salário edu
cação" para as escolas comunitárias, filantrópicas e particulares só poderão
ocorrer quando a oferta de vagas na rede pública, gratuita e Municipal for
suficiente para atender as prioridades da rede do Município e o ensino ofe
recido seja de qualidade e propicie as condições adequadas para a forma
ção, remuneração e exercício do magistério. Não estando plenamente aten
didos os requisitos, o Poder Público Municipal não poderá repassar recursos
à iniciativa privada, nem realizar convênios com o Sistema particular de
ensmo.
§ 3 ° - Deverá ser encargo do município instalação de outros cursos
profissionalizantes, a fim de facilitar o engajamento em outros campos de
trabalho.

§ 4° - É vedada a existência de bolsa de estl:1do que onere os cofres
públicos.
Art. 28 - Integra o atendimento ao educando os programas suple
mentares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência
a saúde.
Art. 1 29 - O sistema de ensino do município será organizado com
- base nas sêgúintes diretrizes:
Lei Orgânica Municfpio de ITAP!CURU
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I

- adaptação das diretrizes da legislação federal e estadual à pe
culiaridade locais, inclusive quanto ao calendário escolar;

l i - manutenção de padrão de qualidade através d o controle pelo
Conselho Municipal de Educação;
III - gestão democrática, garantindo a participação de entidades
da comunidade na concepção, execução controle a avaliação
dos processos educacionais;
IV - garantia de Iiberação de ensino, de plural ismo rei igioso e cultural.
Art. 1 30 - Será criado o Conselho �unicipal de Educação que,junta
mente com todo órgão normativo e consultivo, de permanente, ligado ao
Município, será composto democraticamente na seguinte proporção:
- 1 /4 (um quarto) indicado pelo Executivo;
II - 1 /4 (um quarto) indicado pelo Legislativo Municipal;
III - 2/4 (dois quarto) indicados proporcionalmente pelas entidades
representativas dos trabalhadores na educação dos estudan
tes e dos pais.
Art. 1 31 - O Município apoiará e incentivará a valorização, a produ
ção e a difusão das manifestações culturais, prioritariamente, as diretamen
te ligadas à sua história, a sua comunidade e aos seus bens, através de:
criação, manutenção e abertura de espaços culturais;
II - intercâmbio cultural e artístico com outros municípios e esta
dos;
T11 - acesso livre aos museus, arquivos e acervos de bibliotecas
que deverão ser suficientes para atender à demanda dos
educandos;
I V - aperfeiçoamento e valorização dos profissionais de cultura.
§1 º - Ao Município compete suplementar quando necessário,
a legislação federal e a estadual ' dispondo sobre o desenvolvimento
cultural da comunidade.
;i §2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de
alta significância para o Município.
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§3 º - A administraçlio municipal cabe, na forma da lei, a gestão
da documentaçlio governamental e as providências para franquear
sua consulta a quantos dela necessitem.
Art. 1 32 - É assegurada a participação dos professores, funcionári
os, estudantes e pais de alunos, na gestão democrática das escolas.
Parágrafo Único - Será assegurado aos professores 50% (cinqüenta
por cento) de sua carga horária semanal para atividades extra-classes, quando
forem programadas.
Art. 1 33 - Será assegurada a valorização dos trabalhadores na edu
cação, garantida através de plano de cari'eira democraticamente elaborado,
com progressão funcional baseada na capacitação e titulação, com ingresso
exclusivamente através de concurso público e piso salarial equivalente ao
salário mínimo, conforme estabelece a Constituição Brasileira e segundo
cálculo do DIEESE.
§ 1 ° - Serão garantidos ao trabalhador na educação as condições
necessárias à sua qualificação, reciclagem e atualização, assegurando in
clusive, o direito de afastamento temporário de suas atividades, sem perda
salarial.
§ 2° - Será assegurada aposentadorias com proventos integrais para
os trabalhadores na educação, após trinta anos, ao homem e, 25 (vinte e
cinco) à mulher.
§ 3 ° - Fica assegurado o pagamento de adicional, a título de gratifica
ção, para os trabalhadores da educação que residem na Zona Urbana e
trabalham na Zona Rural.
Art. 1 3 4 - 0 Poder Público Municipal promoverá a criação e/ou ampli
ação do número de escolas de tempo integral, com área de esporte, lazer e
estudo, que desenvolvem a criatividade das crianças. A implementação de es
colas de tempo integral deve priorizar inicialmente, os setores da população de
baixa renda, estendendo-se progressivamente a toda rede municipal.
§ 1 ° - O Município fomentará as práticas desportivas fonnais dando
prioridade aos alunos de sua rede c!e ensino e à promoção desportiva dos
clubes locais.
.
�i
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§ 2° - O Município se responsabilizará pela Construção de:
- campo de futebol;
II

quadra polivalente;

l J I - apoiará a LIGA DESPORTIVA DE ITAPICURU, como for
ma de incentivar o esporte.
§ 3 ° - De incentivo e apoio às práticas desportivas, bem como, patro
cinará campeonatos e competições das várias modalidades de esporte e
atletismo.
Art. 1 35 - O Município organizará e manterá sistema de ensino pró
prio com extensão correspondente às necessidades locais de educação ge
ral e qualificação para o trabalho, respeitadas as diretrizes e as bases fixa
das pela legislação federal e as d is posições supletiva da legislação estadual.
Art. 1 3 6 - 0 Município deverá elaborar o Plano Municipal de Carrei
ra em consonância com os princípios gerais estabelecidos tio Plano Estadu
al de Carreira dos Profissionais de Ensino.
Art. 137 - Ficam sob a proteção do Município os monumen
tos, as paisagens naturais notáveis, os documentos, as obras, os con
juntos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, cultural, eco
lógico e científico tombados pelo Poder Público Municipal.
Parágrafo Único - Os bens tombados pela União ou pelo Estado
merecerão idêntico tratamento, mediante convênio.
Art. 1 3 8 - O Município promoverá o levantamento e a divulgação
das manifestações culturais de memórias da cidade e realizará concursos,
exposições e publicações para sua divulgação.
Art. 1 39 - O Município proporcionará meios de recreação sadia e
construtiva à comunidade, mediante:
§ 1 º - Reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques,
bosques, jardins, praias e assemelhados como base física da recreação ur
bana.
§ 2° - Construção e equipamento de parques infantis, centros de
juventudes e edifícios de convivência comunal.
§ 3 ° - Criação de Centros Esportivos populares em particular nos
bairros de residências populares e conjuntos habitacionais.
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Art. 140 - Os serviços municipais de esportes e recreação articular
se-ão entre si e com as atividades culturais do Município, visando à implan
tação e ao desenvolvimento do turismo.
Art. 141 - Será criado o Conselho Municipal de Esportes.
Art. 1 42 - O Poder Público Municipal destinará verba especial às
práticas esportivas.
§ 1° - O Poder Público Municipal incentivará os clubes e equipes
amadores, assim corno assegurará a presença dos representantes dos clu
bes amadores nos conselhos municipais de esporte.
§ 2° - Os clubes esportivos e associações amadoras, bem como,
sindicatos e associação de moradores, serão insetos do pagamento de taxas
e impostos na prática de atividades esportivas. Igualmente serão insetos
festivais e campeonatos esportivos realizado para arrecadação financeira
para as entidades.

CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Art. 142 A - O Poder Público, com a colaboração do comunida
de, promoverá e protegerá o patrimônio cultural municipal, por
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapro
priação e outras formas de acautelamento e preservação.
§ 1 ° - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural seriio punidos
na forma da lei.
§ 2 º - As iniciativas para a proteção do patrimônio histórico
cultural serão estabelecidos em lei.
Art. 142 - B. O Município fomentará as práticas esportivas for
mais e não formais, como direito de cada um, observados:

I

a autonomia das entidades desportivas e educacionais quanto
a sua organização e funcionamento;

I I - o lazer ativo como forma de bem-estar e promoção social,
saúde, higiene e educação de t.odas as faixas etárias e sociais
da população;
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III - o estímulo à construção, manutenção e aproveitamento
de instalações e equipamentos desportivos, c o m
destinação d e área para atividades desportivas, nos pro
jetos de urbanização, habitacionais e de construção nas
escolas;
IV - instalação de equipamentos adequados à prática de exer
cícios físicos pelos portadores de deficiência físic� ou
mental, em centros de criatividade ou em escolas espe
ciais, públicas ou conveniadas;
V - reserva de espaços verdts ou livres, em forma de par
ques, bosques, jardins e assemelhados, com base física
de recreação urbana;
VI - construção e equipamento de centros poliesportivos e
de centros de convivência e lazer cultural comunal, res
peitando o acesso e circulação de pessoas portadoras
de deficiência;

VII- aproveitamento e adaptação de rios, vales, colinas, la

gos, matas e outros recursos naturais, como locais de
passeio e distração.

Parágrafo único. No tocante às ações a que se refere este artigo,
o Município garantirá a participação de pessoas deficientes, nas
atividades desportivas, recreativas e de lazer, incrementam/o o
atendimento especializado.

CAPÍTULO V
DO MEIO AMBIENTE
Art. 143 - O Município providenciará, com a participação efe
tiva da população, a preservação, conservação, defesa, recuperação
e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendi
das as peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desen
volvimento social e econômico, para assegurar a todos os cidadãos
o cliieito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado.
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§ 1° - Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao município:
T

- preservar e restaurar os processos ecológicos das espécies e
ecossistemas;

II - definir em lei complementar, os espaços territoriais do municí
pio e seus componentes a serem especialmente protegidos e,
a forma da premiação para a alteração e suspensão, vedada
qualquer utilização que comprometa a integração dos atribu
tos que justifiquem sua proteção;
III - exigir, na forma da lei, para instalação de obra, atividade ou
parcelamento de solo potenbalmente causadora de significa
tiva degradação do meio ambiente, estudos práticos de impac
to ambiental, a que se dará publicidade:
IV - controlar a produção, a comercialização e o emprego de téc
nicas, métodos e substancias que comporta, risco para a vida,
a qualidade de vida e o meio ambiente;
V - promover a educação ambiental a sua rede de ensino e a
conscientização da comunidade para a.preservação do meio
ambiente;
VI - proteger a flora e a fauna, vedadas, na forma da lei, as práti
cas que coloquem função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam animais a crueldade;
VII- garantir o amplo acesso da comunidade as informações sobre
fontes causadoras de poluição e degradação amb iental;
V l ll- registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em
seu território.
§ 2 º - As matas e demais áreas de valor paisagístico do terri
tório municipal ficam sob a proteção do município e sua utilização
far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a pre
servação do meio ambiente, inclusive, quanto ao uso dos recursos
naturais

..

'• § 3 ° - Aquele que explorar recursos minerais, inclusive extração de
área, cascalhos ou pedreiras, fica obrigado a recuperar o meio amb_iente
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degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público com
petente, na forma da lei.
§ 4 º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambi
ente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções admi
nistrativas e penais, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
Art. 1 44 - Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, cuja
composição e competência serão definidas em lei, garantindo-se a repre
sentação do Poder Público, de entidades ambientais e demais associações
representativas da comunidade.em risco sua
Art. 144 A - Todo produtor que fizer uso de produtos quími
cos deve construir depósitos de lixo tóxico em sua área de utiliza
ção, obedecendo aos padrões estabelecidos pelos órgãos técnicos
oficiais.
Parágrafo único. Os depósitos deverão ser localizados em áreas
seguras, longe de passagem de pessoas ou animais, cursos d'água,
moradias, poços e de outros casos onde possam causar danos ao
meio ambiente e à saúde de terceiros.
Art. 144 B - Terá preferência para a sua exploração a iniciativa priva
da, eventualmente proprietária de áreas turísticas, desde que preencha os re
quisitos legais, e, que essas áreas não sejam de interesse da comunidade.

CAPÍTULO VI
DO SANEAMENTO BÁSICO
Art. 1 45 - Cabe ao Município promover sua população dos serviços
básicos de abastecimento d'água tratada, luz, coleta e disposições adequa
da dos esgotos, lixo, drenagem urbanas de águas fluviais, segundo as diretri
zes fixadas pelo Estado e União.
Parágrafo Único - Estes serviços são prestados diretamente por ór
gãos municipais ou por concessão e empresas públicas ou privadas devida
mente habilitadas:
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I

- serão cobradas taxas ou tarifas pela prestação dos serviços
na forma da lei;

I I - a lei definirá mecanismo de controle e d e gestão democrática
de forma que as entidades representativas da comunidade de
l iberem, acompanhem e avaliem às políticas e as ações dos
órgãos ou empresas responsáveis pelo serviços.
Art. 146 - Será elaborado programa de saneamento básico do Poder
Público Municipal, com auxilio do Estado e da União fiscalizado pelas enti
.dades sindicais, populares e pelas entidades diretamente ligadas à Saúde e/
ou saneamento.
§ l 0 - Nos planos de responsabilidades do Poder P úblico Municipal,
devem constar metas e dotações orçamentárias para a solução dos proble
mas decorrentes na falta de saneamento básico.
§ 2 ° - Será organizado serviços de tratamento dos r.ejeitos e resíduos
variados,. escoados através de esgotos, tais como: esgotos domésticos,
biodegradáveis ou não, organismo patogênicos, etc., evitando desta forma, a
poluição dos mananciais de água e o meio ambiente.
§ 3° - No orçamento do Município deverá constar verbas destinadas
à defesa do meio ambiente e para o saneamento básico.
Art. 146 A - A política habitacional do Município, integrada a
da União e a do Estado, objetivará a solução da carência habitacional
de acordo com os seguintes princípios:

I
II

- ofertas de lotes urbanizados;
estímulos e incentivos à formação de cooperativas po
pulares de habitação;

III - atendimento prioritário à família carente;
IV - formação de programas habitacionais pelo sistema de
mutirão e autoconstrução.
Art. 147 - A construção de imóveis, respeitará o equilíbrio ambiental.
A Lei regulamentará as edificações, tendo como principio e defesa de qua
lidade de vida da população. O desrespeito a este princípio, implicará em
penalidades previstas em Código de Uso do Solo Urbano e Rural, inclusive
a desapropriação do imóvel.
Lei Orgânica Município de ITAPICURU
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Art. 1 48 - A exploração dos recursos hídricos na área do Município
deve estar condicionada à autorização pela Câmara Municipal, que desen
volverá estudos, abertos à participação de outras da comunidade e de cien
tistas, sobre seu impacto sócio-econômico e ambiental.
Parágrafo Único - É atribuição da Câmara Municipal autorizar a
exploração de recursos naturais e toda obra que cause impacto ambiental.
Essa decisão deve ser precedida de estudos científicos que analisem os
prováveis impactos ambientais, se não passíveis de serem minimizados, e ou
corrigidos, caso a decisão seja favorável, o(s) responsável(eis) p�la explo
ração dos recursos naturais e ou obra(s) �eve(m) executar plano de ação,
conforme técnicas modernas que minimizem esses impactos e assegurem a
manutenção do equilíbrio ecológico.
,..

Art. 1 49 - Qualquercidadão, entidadepopular, sindical ou cientificae
partido polítioo éparte legítima para propor a9ão popular ou instala9ão de
CPI pela Câmara Municipal que ,.,ise apurarepunir atos lesi>.·os àdefesade
� (Revogado)
Art. 1 50 - São áreas de prote9ão permanente:
- as fontes naturais, como quipampam e quimbungue etc.;

I

II - as margens do Rio Itapicuru que ladeiam a ponte;
IH

as paisagens notáveis: Alto do Cruzeiro, etc.;

IV - reserva hídrica do Fervente, do Mosquete, etc.
§ 1 ° - É vedada a concessão de' recursos públicos ou incentivos fis
cais às atividades que desrespeita as normas e padrões de proteção ao meio
ambiente, natural e de trabalho.
§ 2 º - As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços
públ icos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção
ambiental, não sendo permitida a renovação da permissão ou concessão, no
caso de reincidência de infração. As empresas que violarem as disposições
para a defesa do meio ambiente poderão sofrer as seguintes penalidades:
I

- multas (quantificação a ser estabelecida);

'·'II - suspensão das atividades pelo prazo necessário à sua adapta
ção às normas estabelecidas;
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IlI - recuperação do meio ambiente degradado;
IV - cassação do alvará de funcionamento.
(Revogado)

CAPÍTULO VII
DO TRANSPORTE URBANO
Art . 1 5 1 - O Sistema de Transpo.\e Coletivo é um serviço público
essencial a que todo cidadão tem direito, cabendo ao Município o planeja
mento e controle de transporte coletivo a sua execução poderá ser feita
d iretamente ou mediante concessão.
§ 1 ° - A permissão ou concessão para exploração do serviço não
poderá ser em caráter de exclusividade.
§ 2° - Os planos de transporte devem priorizar o atendimento à po
pulação de baixa renda.
§ 3 ° - A fixação de tarifas deverá contemplar a remuneração dos
custos operacionais e do investimento, compreendendo a qualidade dos ser
viços e o poder aquisitivo da população.
§ 4° - A Lei estabelecerá os casos de isenção de tarifas, padrões de
segurança e manutenção, horários, itinerários e normas de proteção ambiental,
além de formas e cumprimento de exigências constantes do Plano Diretor e
de participação popular.
Art. 1 52 - É competência da Câmara Municipal elaborar um política
de transporte coletivo e aprovar o viário para o Município, atendendo as
necessidades da população, bem como promover alterações no mesmo.
Art. 1 53 - Ao Município é dado o poder de intervir em empresas
privadas de transportes coletivos, a partir do momento em que as mesma
desrespeitem a política de transporte coletivos; a partir do momento em que
as mesmas desrespeitem a política de transporte coletivo, o plano viário,
provqque danos e prejuízos aos usuários ou pratiquem atos lesivos ao inte
resse da comunidade. A intervenção será executada pelo executivo, por
iniciativa própria e/ou por decisão da Câmara Municipal.
Lei Orgânica Municlpio de ITAPICURU
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Art. 154 - É competência do Poder Público Municipal, a concessão e
regulamentação de serviço de transporte coletivo urbano, que será regido
por código próprio.
Parágrafo Único - O Município deve prever em seu orçamento, ver
bas que serão destinadas à garantia do funcionamento do sistema transpor
te coletivo urbano.
Art. 155 - 0 Município em Convenio com o Estado, promoverá pro
gramas de educação para o trânsito.

CAPÍTULO VIII
DO DEFICIENTE, DA CRIANÇA, DO IDOSO E DA FAMÍLIA
Art. 156 - Lei mu nicipal disporá sobre a c o· nstrução d e
logradouros e de edifícios d e uso público, a adaptação de veículos
de transporte coletivo, a sonorização de sinais luminosos de trânsi
to, a fim de permitir o seu uso adequado por pessoas portadoras de
deficiência.
§ 1 º - O Município providenciará Serviços Médicos para o
atendimento de qualquer pessoa portadora de deficiência física ou
sensorial, garantindo as mesmas, livre acesso a edifícios públicos e
particulares de freqüência aberta à população.
§2º - O Município promoverá o apoio necessário aos idosos e
deficientes, para fins de recebimento do salário mínimo mensal, pre
visto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal.
§3º - Os programas de amparo aos idosos serão executados
preferencialmente em seus lares.
Art. 157 - O Município criará programas de atendimento es
pecializado para os portadores de excepciodalidade, bem como de
deficiência, e de integração dos portador�s desta, mediante treina
mento, dos que forem adolescentes, para o trabalho, a convivência e
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com adminis
tração de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.
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Parágrafo Único - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida
a quantidade de transporte coletivo urbano.
Art. 158 - O Município garantirá o atendimento em creche e pré
escola, as crianças de zero a seis anos de idade, em período de dez horas,
com alimentação, material escolar e assistência médica na área rural e ur
bana.
Parágrafo Único - Aos portadores de deficiência física, mental e
sensorial será garantido programa suplementar de assistência alimentar, saúde
e transporte.
Art. 159 - O município, isoladamente ou em cooperação manterá
programas destinados à assistência à família, com objetivo de assegurar:
1-o livre exercício do planejamento familiar, oferecendo condições
de acesso gratuitos aos métodos contraceptivos e utilizando metodologia
educativa para esclarecer resultados, indicações e contra-indicações do
mesmo, por livre decisão de casal;
I I - orientação psicossocial às famílias de baixa renda;
IlI - o Município reconhecerá esforços maternidade e a paternida
de como relevantes funções sociais assegurado aos pais, ali
mentação e segurança de seus filhos.

CAPÍTULO VIlI
DO DEFICIENTE FÍSICO, DA CRIANÇA, DO IDOSO
E DA FAMÍLA
Art. 159 A - O Município assegurará condições morais, físicas
e sociais indispensáveis ao desenvolvimento, segurança e estabili
dade da família.
1 º - Serão proporcionadas aos interessados todas as facilida
des para a celebração do casamento.
§2° - Compete ao Município suplementar a legislação federal
e a estadual dispondo sobre proteção à infância, a juventude e às
pessoas portadoras de deficiências.
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§3° - Para a execução do previsto oeste artigo, serão adotadas,
entre outras, as seguintes medidas:

I

amparo às famílias numerosas e sem recursos;

II

ação contra os males que são instrumentos da dissolu
ção da família;

III - estímulo aos pais e às organizações sociais para forma
ção moral, cívica, física e intelectual da juventude;
IV - colaboração com as entidades assistenciais que visem à
proteção e educação da, crÍilnça;

tI·,'

V - amparo às pessoas idosas, assegurando sua participa
ção na comunidade, defendendo sua dignidade e bem
estar e garantindo-lhe o direito à vida;
VI - colaboração com a União, com o Estado e com outros
Municípios para a solução do problema dos menores
desamparndos ou desajustados, através de processos
adequados de permanente recuperação.

CAPÍTULO IX
DA MULHER
Art. 1 60 - O Município realizará esforços, dará exemplo e garantirá
perante a sociedade, a imagem social da mulher como trabalhadora e cida
dã responsável pelos destinos da nação, em igualdade de condições com o
homem.
Parágrafo Único - Para efeito de proteção pelo Município é reco
nhecida a união estável entre a mulher e o homem corno entidade familiar,
seja ela instituída civil ou naturalmente.
Art. 1 6 1 - O Município,juntamente com outros órgãos e instituições
Estaduais e Federais:
f, - criará mecanismo para coibir a violência doméstica criando
serviços de apoio integral às mulheres e crianças vítimas des
sa violência;
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TI - não permitirá discriminação em relação ao papel social da mu
lher e garantirá educação não diferenciada através da prepa
ração de seus agentes educacionais, seja no comportamento
pedagógico ou no conteúdo do material didático;
III - promoverá a criação e a manutenção de uma entidade de aten
dimento para assistência, apoio e orientação jurídica à mulher,
na defesa de seus direitos;
IV - auxiliará o Estado e a União, na criação e manutenção das
delegacias especializadas no atendimento à Mulher. O Muni
cípio criará manterá albergpes para mulheres ameaçadas, além
do auxílio para sua subsistência e de seus filhos;
V - através do Sistema Único de Saúde, dará garantia de assistência
integral à saúde da Mulher em todas as fases da vida, através
de programas governamentais desenvolvidos, implementados
com a participação das Entidades do Movimento Feminino;
VI - assegurará assistência, dentro dos melhores padrões éticos,
técnicos e científicos, do direito à gestação, ao parto e ao alei
tamento, bem como, regulamentará os procedimentos para a
interrupção da gravidez nos casos previsto em Lei, garantindo
o acesso à informação e agilizando mecanismos operacionais
para atendimento integral à Mulher, inclusive, garantindo acesso
universal aos recursos educacionais e cientifico para pleno
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por
parte de entidades oficiais ou privadas.
Art. 1 62 - fica expressamente vedada na rede Municipal de Saúde,
toda e qualquer experimentação de substâncias, drogas e/ou meios anti
concepcionais que atentem contra a saúde e não seja de pleno conhecimen
to dos usuários nem fiscalizados pelo Poder Público e pelos Órgãos repre
sentativos da· população. ·
Art. 1 63 - Será criado o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Mulher, com autonomia orçamentária, regido por regimento interno inte
grado por representantes do Executivo, Legislativo Municipal e de repre
sentªntes de Sociedade Civil reconhecidos por sua contribuição à causa da
Mulher na seguinte proporção: 1/4 (um quarto) e 2/4 (dois quartos) respec
tivamente.
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Art. 1 64 - A licença maternidade prevista na Constituição Federal
será também extensiva à servidora que adotar uma criança, perdurando o
beneficio até que se complete 1 20 dias do seu nascimento.
Art. 1 65 - Garantia ao homem, à mulher e a seus dependentes do
direito de usufruir dos benefícios previdenciários decorrentes de contribui
ção cio cônjuge ou companheiro (a).
Art. 1 66 - O Poder Público Municipal garantirá a mudança de fun
ção à gestante dos casos em que houver recomendação clinica sem prejuí
zos de seus vencimentos e demais vantagens do cargo.
Parágrafo Único - O Município garantirá licença paternal para o
atendimento de filho doente, conforme indicação médica.

CAPÍTULO X
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR
Art. 1 67 - Será garantida a participação da comunidade de suas en
tidades representativa na gestão do Município, na formulação e na execu
ção das políticas, planos, orçamentos, programas e projetos municipais, con
forme o disposto da Constituição Federal e na Constituição Estadual.
§ 1 ° - A paiiicipação referida neste artigo dar-se-á, dentre outras
formas, por:
I

- mecanismo de exercício da soberania popular tais como:

a) plebiscito;
b) referendo popular;
c) iniciativa popular de projetos de lei de in teresses específicos dos
Municípios, de distritos, da Cidade ou de Bairros, mediante manifes
tação de pelo menos cinco por cento do eleitorado;
d) veto popular para suspender execução de lei que contrarie os inte
resses da população;
I I - mecanismo de participação na administração municipal e de
controle dos seus atos, tais como:
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a) cooperação das associações representativas no planejamento mu
nicipal;
b) assentos em órgãos colegiados da administração pública municipal
d ireta e indireta;
c) audiência pública;
d) ·ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público, á
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio históri
co e cultural;
e) acesso garantido de qualquer cidadão, sindicato, partido político e
entidade representativa á informação sobre atos do governo munici
pal e das entidades por ele controladas, relativos á gestão dos interes
ses públicos, na forma prevista nesta lei.
§ 2° - Para ser efeti .io a convoea�ão do plebiscito e/ou referendo
popular serão Reeessárias assinatura de:
1

- pelo menos 10% do eleitorado do Município com até 10.000 eleitores;
- 1 0.001 a 100.000 eleitores, 5% do eleitores;
100.001 acima, 2% de eleitores. (Revogado)

•

Art. 1 68 - O legislativo municipal garantirá às entidades constituídas
e/ou reconhecidas como representantes de interesses de segmentos da so
ciedade e aos partidos políticos, o direito de pronunciarem-se verbalmente
nas audiências públicas, em reuniões das comissões parlamentares e no
plenário, com a institucionalização da Tribuna Popular, sempre que se tratar
de assuntos diretamente ligados as suas áreas de atuação.
Art. 169 - Todo cidadão tem direito de requerer informações sobre
os atos da administração municipal.
Parágrafo Único - Cabe à administração Pública Municipal garantir
este direito e facilitar os meios para prestar as informações requeridas.
Art. 170 - É assegurada a participação de entidades legalmente cons
tituídas e de partidos políticos na elaboração do Plano Diretor e do Plano
Plurianual do Município.
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CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS HÍDRICOS
Art. 170 A - A administração pública manterá plano municipal
de recursos hídricos e instituirá, por lei, sistema de gestão
. desses recursos, congregando organismos estaduais e muni
cipais e a sociedade civil, assegurando recursos financeiros e
mecanismos institucionais necessários para garantir:
I

- a proteção das águas contra ações que possam compro
\
meter o seu uso atual ou futuro;

I I - a defesa contra eventos críticos que ofereçam riscos à
saúde e à segurança ou prejuízos econômicos e sociais;

..

...-,

III - a obrigatoriedade de inclusão no plano diretor do Muni
cípio de áreas de preservação daquelas utilizáveis para
abastecimento da população;
IV - o saneamento das áreas inundáveis com restrições à
edificações;
V - a manutenção da capacidade de infiltração do solo;
VI - a implantação de programas permanentes de racionali
zação do uso de água no abastecimento público e indus
trial e sua irrigação.
Parágrafo único. Serão condicionados à aprovação prévia por
órgãos estaduais de controle ambiental e de gestão de recur
sos hídricos, os atos de outorga, pelo Município, a terceiros,
de direitos, que possam influir na qualidade ou quantidade de
água, superficiais e subterrâneas.
Art. 170 B - Fica proibido o desmatamento, a descaracterização
e qualquer outro tipo de degradação ao meio ambiente no tre:; cho de cinqüenta metros das margens de todos os rios e ma
nanciais do Município.
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Parágrafo único. Os in fratores promoverão a devida recupera
ção, através dos critérios e métodos definidos em lei, sem pre
juízo da reparação dos danos, eventualmente causados.
Art. 170 C - Fica proibido o abastecimento de pulverizador,
de qualquer espécie, utilizado para a aplicação d e produtos
químicos na agricultura e pecuária, diretamente nos cursos de
água existentes no Município.

\

,,
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TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 1 ° - O Prefeito Municipal e os membros da Câmara Municipal
prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do
Município no ato e na data se sua promulgação.
Art. 2° - São consideradas estáveis os servidores públicos munici
pais, cujo ingresso não seja conseqüente de concurso público e que, à data
da promulgação da Constituinte Federal, complementarem pelo menos, cin
co anos continuados de exercício de função pública municipal.
§ J O - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será
contado com título quando submeterem a concurso público, para fins de
efetivação, na forma da lei.
§ 2º - Executados os servidores admitidos a outro título, não se aplica
o disposto neste artigo aos nomeados por cargos em comissão ou admitidos
para funções de confiança, nem os que a lei declare de livre exoneração.
Art. 3 ° - Dentro de cento eeitenta dias, proceder se áà re•,isãe-e-es
direitos dos servidores púelieos municipais inati,.•os epensionistaseàatua
-1-i-ai;ião dos pFeve,1-tos-e-pensões eeles de·,idos, afim de ajustá los no dis
postonesta lei. (Revogado)
Art. 4° -Até o05 de maio de 1990, será promulgadaalei regulamOA
tadoaeompatibilização dosservidores públiees-munieipaisaoregime:j-u-Ffe-i
co, estatutárioeàreforma administrati,·a conseqüentedo dispesto nesta lei.
(Revogado)
Art. 5 ° - Dentro de cento eoitenta dias, de,.•erá ser instaladaaPro
curadoria Geraldo Munieípio, na forma prevista nesta lei. (Revogado)
Art. 6° - Até 31 de dezembro de 1990, será promulgado o nm·o
Géé-igo Tributário do Município. (Revogado)
Art. 7° - O Poder Executivo realizará todos os incentivos fiscais de
natureza setorial ora em vigor, propondo ao Poder Legislativo as medidas
cabíveis.
§ 1 º - Considerar-se-á revogados, a partir do exercício de 1 99 1 , os
incentivos que não forem confirmados por lei.
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§ 2° - A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido
adquiridos, aquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e
com prazo.
Art. 8 º - Deverão ser regulamentados os Conselhos Munici
pais criados nessa Lei Orgânica, mediante lei.
Art. 9° O Poder Público Municipal no prazo máJtimo de trinta dias
após eprorm1lgação da Lei Orgânica, de·,crá traRsferirodia da Feira Livro
de Segunda para Feira Livre do Segunda para SoJtta Feira, como também
elilborarum plano para queolocal de mesma seja trensfeiida para um local
mais amploemelhor localiêado . (Revogado)
Art. 1O OPoderPúblico Municipal promo,1oráaampliação, recupe
ração e aparelhamento das escolas de rede municipal. A recuperação eo
aparelhamento do·,em ser realizados em prazo máJtimo 12 (doze) meses
apósapromulgação da Lei Orgânicado Município. (Revogado)
Art. 11 O fütecutivo deve encaminharàCâmara Municipal no pra
zo máJürno de 12 (doze) meses apósepromulgação de LeiOrgânica, Proje
to de Estadodo ServidorPúblico Municipal, estabelecendoregimejurídico
único para os sor. idores da administração pública direta das autarquies,
fundações, empresas municipais ode eeonem-ia-m-i-s ta-so�fltfe-lemajo
ritário do nH1nicípio. �la elaboração do referido Estatuto, será garantido a
pert-ietpação de representante dofuncionalismo. (Revogado)
1

Art. 12 No prazo de 6(seis) meses, acontar da data de promulga�
da Lei Orgânica do Munioípio, o Prefeito cn1,•iará à Câmara Municipal o
organogramado Poder Exeouti1, 0, no qual constarão obrigatoriamente todosos
órgãos do Poder Público, as empresas de economia mista, cspecofocandes
cargos, funçõesosalários pagos pelo município. (Revogado)
1

Art. 13 OPoder Público Municipal, emdliadoefiscalizadopor oott
dades cientifica e populares deverá definir no prazo de 12 (doze) meses
após apromulgação da Lei Orgânica espa9os territoriais eseus compoBen-
tes naturaiseserem preservados paraaintegridadedo patrimônio biológico
epsicológico, no âmbito Municipal. (Revogado)
Art. 14 O Poder Públieo Muttteipal, 90 (noventa)dias após apro
mulga9ão de Lei Orgânica, deverá concluir levantamento eompleto SeafO
todas as dividas eontraídes pelo Município, COl!!Qforam negooiaqas e con
trata�,se;�o�tante,·adat�a transação, sua origem eonde foram apli
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cedos os reSi:1-fSes. Os dados provenientes desse levantamento serão di1t•ul
gad�amenteeeoloeadosàdisposição de qualquer eidadão que poderá,
inelusi1,ie, solicitar os eselarecimentos necessários, fieandooPoder Pf.iblico
Municipal na obriga9ão de fornecer as informações solicitadas. (Revogado)
Art. 1S As áreas deposseurbanas, oc1:1padas atéapromulga9ão da
Lei Orgân-iea do M1:1n-istp-io, serão 1:1rbanizadaselegisladas no prazomáKimo
de li(dezet-meses, após a referida promulga9ão. (Revogado)
Art. 16 O Poder Público Municipal, após areunião eomapopula
9ão interessada e representantes do Executivo e Legislativo, deverá de
terminar n&-pram máximo de 90 (no•,ent°i dias apartirda promulgação desta
bet;-as áreas de on6eserão retiradas recursos minerais (areias do-R:io ltapiouffij,
para 1:1tilização emoonstruções ciYil, sejaporpopulares, pelo DERBA, po�
q1:1er extratordos recmsos minerais em apre90. (Revogado)
Art. 17 Após 30 (trinta) dias apartir da promulga9ão da Lei Orgâ
n-ica desteMunicípio, oPoderPf.iblico Municipal deverá organi:mraColeta
de Lixo domestico edas ruas, que será reali-zad&-per servidores m1:1nioipais
CBffHH:1-X+l.iode veícH+e-&�prtado (caçamba), com l:iorário eacoleta diário
fsegunda feira àsábado) aserd i,•ulgado através do Serviço deAlto Falan
te-lecal ououtros meios de comun-iea�odisponh•eis. (Revogado)
Art. 18 O Poder Púbico Municipal deverá realizar no prazo máxi
me--6e--06 (seis) meses, completo edetalhado le•,iantamento de todas as
áreas-páblicasdepropriedade do município, mantendo cadastro atualizado
sebre as mesma!r. (Revogado)
Art. 19 Todas as eoncessões para e>(plora9ão dos seP1iços ptthli
�rão revistas-pela Câmara Municipal, em prazo de 06 (seis) n:ieses
a-pésahomologação da 6. O. e, as consideradas lesi ,•as ao interesse públi
oo, serão cassadas. (Revogado)
1

Art. 20 Será elaborado, da partieipação do entidades jurídicas e
pepulares pela Câmara Municipal, no prazo de 06 (seis) meses após apro
mulgação daL.O. do Munieípio, ocódigo de defesa do meio ambiente, que
estabeleeerá critérios eáreas destinaclas àpreserva9ão do meio ambiente e
do equilíbrio, bem com, as penalidades deeorrentes da viola9ão do referido
eódig_o. (Revogado)
'<

Art. 2 1 - O Município deverá organizar, explorar, administrar e gerir
empresa de transportes municipal, que prestará serviço de qualidade e a
1 26
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preços acessíveis aos usuários. As empresas privadas poderão atuar no
transporte urbano de forma complementar, desde que obedeçam critério de
qualidade, sob controle e fiscalização do Conselho Popular de Transporte
Coletivo Urbano. O Município deve elaborar projeto para a estatização pro
gressiva do serviço de transporte coletivo urbano, a ser concluído no prazo
máximo de 05 (cinco) anos.
Parágrafo Único - O valor das tarifas urbanas, bem como, o seu
reajuste, será estipulado pela Câmara Municipal. Para auxiliar os trabalhos,
será criada A Comissão Tarifaria, órgão técnico e auxiliar vinculado ao
Legislativo Municipal, com a participação partidária de vereadores, repre
sentantes dos usuários e das Empresas de\rransportes Urbanos.
ltapicuru, 05 de abriI de 1 990.
PRAÇA JOSÉ EP IFANJO DE SOUZA, 17

ASSEMBLEIA MUNICIPAL CONSTITUINTE VEREADORES:

ANTONIO JOÃO RIBEIRO DA CRUZ
AVANI ARAÚJO DE AUvfEIDA(**) SECRETÁRIA
BOLIVAR CANDIDO DO NASCIMENTO (*) PRESIDENTE
CLARINDO RAMOS DOS SANTOS
DERALDO BATISTA SILVA
DURVAL OLIVEIRADA COSTA
JOSÉ DE MATOS LEITE
JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
JOSÉ LUIZ FILHO
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (***) RELATOR GERAL
RAIMUNDO GOIS DE OLIVEIRA
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