
Seção de Legislação do Município de Caibaté / RS

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, DE 06/03/2014 
Promulgada em 06 de março de 2014.

PREÂMBULO

Os Vereadores do Município de Caibaté, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do
Brasil, no uso das prerrogativas conferidas pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual,
afirmando a autonomia política-administrativa de que é investido o município, como ente federativo,
e invocando a proteção de Deus, PROMULGAM a seguinte Lei Orgânica Municipal.

TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Município de Caibaté, entidade federativa localizada no Estado do Rio Grande do Sul, dotado de
personalidade jurídica de Direito Público interno, proclama a observância dos princípios fundamentais, dos direitos
individuais, coletivos, sociais e políticos universalmente consagrados e inseridos na Constituição Federal a todas
as pessoas no âmbito de seu território.
   § 1º É dever dos Poderes constituídos do Município coibir qualquer espécie de prática discriminatória ou de
sentido excludente, motivada por etnia, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição socioeconômica, deficiência
física, credo religioso e convicção política.
   § 2º Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Lei Orgânica.

Art. 2º A soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos e, nos termos da lei, mediante:
   I - Plebiscito;
   II - Referendo;
   III - Iniciativa popular;
   IV - Participação popular nas decisões e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições;
   V - Ação fiscalizadora sobre a administração pública.

Art. 3º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.
   Parágrafo único. É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições e, ao cidadão investido em um deles,
exercer função em outro, salvo nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 4º A organização político-administrativa do Município de Caibaté, como ente federativo, rege-se por esta Lei
Orgânica e pelas demais leis que adotar, observados os preceitos estabelecidos nesta Lei Orgânica, e nas
Constituições Federal e Estadual.
   § 1º O atual território do Município somente poderá ser alterado em se preservando a continuidade e a unidade
histórico-cultural do ambiente urbano, nos termos da legislação Estadual ou Federal que regulamentar a matéria.
   § 2º O território do Município poderá ser dividido em distritos, criados, organizados e suprimidos por lei municipal,
observada a legislação estadual ou federal que regulamentar a matéria, a consulta plebiscitária e o disposto nesta
Lei Orgânica.
   § 3º A Cidade de Caibaté é a sede imutável do Município.

Art. 5º Ao Município é vedado:
   I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
   II - Recusar fé aos documentos públicos;
   III - Criar distinções ou preferências entre brasileiros;
   IV - Lançar impostos sobre:
      a) o patrimônio, a renda ou os serviços da União, do Estado e de outros municípios;
      b) templos de qualquer culto;
      c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais
dos trabalhadores e de instituições de educação ou de assistência social sem fins lucrativos, observados os
requisitos fixados em lei;
      d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;
      e) bens de entidades esportivas e recreativas sem fins lucrativos, legalmente organizados;
      f) cemitérios comunitários e de sociedades civis sem fins lucrativos.
   V - Outorgar isenções ou anistia fiscal, ou permitir remissão de dívidas, sem interesse público justificado e
autorização legislativa, sob pena de nulidade do ato.

Art. 6º O Município poderá celebrar convênios com órgãos e Entidades da Administração Pública direta e indireta da
União, dos Estados e de outros Municípios, assim como com entidades privadas, desde que voltados para o
desenvolvimento de programas e prestação de serviços de interesse municipal.

Art. 7º É competência comum da União, do Estado e do Município:
   I - Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
   II - Cuidar da saúde e da assistência pública, bem como da proteção e garantia dos direitos das pessoas
portadoras de necessidades especiais;
   III - Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos e paleontológicos;
   IV - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico e cultural;
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   V - Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
   VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
   VII - Preservar a flora e a fauna;
   VIII - Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
   IX - Promover programas de construção de moradias, de melhorias das condições habitacionais e do
saneamento básico;
   X - Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos;
   XI - Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito;
   XII - Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos
e minerais no âmbito do seu território;
   XIII - Amparar a maternidade, a infância, os idosos, os desvalidos, as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os carentes, coordenando e orientando os serviços sociais no âmbito do Município.

Art. 8º É competência do Município, ressalvada a do Estado, prover tudo quanto diga respeito aos assuntos de
interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: 
   I - Organizar-se juridicamente, expedir leis, atos e medidas de seu exclusivo interesse;
   II - Elaborar o orçamento municipal, prevendo a receita e fixando a despesa com base em planejamento
adequado;
   III - Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
   IV - Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único de seus servidores, atendidas as disposições da
legislação;
   V - Instituir e manter Regime Próprio de Previdência Social para cobertura dos benefícios aos servidores de
carreira e seus dependentes, em conformidade a legislação federal;
   VI - Adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade ou utilidade públicas, ou por interesse
social;
   VII - Elaborar e manter atualizado o Plano Diretor Municipal;
   VIII - Determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos, bem como fixar os locais de pontos
de táxis e táxis-lotação;
   IX - Conceder, permitir ou autorizar serviços de transportes coletivos, de táxis e táxis-lotação, bem como fixar as
respectivas tarifas;
   X - Fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio, de trânsito e tráfego;
   XI - Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar tonelagem máxima permitida de veículos em estradas
municipais;
   XII - Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais;
   XIII - Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento dos elevadores, em edifícios públicos ou privados;
   XIV - Dispor sobre serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos
e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas;
   XV - Autorizar e fiscalizar, regularmente, a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer
outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;
   XVI - Dispor sobre captura, apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência
de transgressão da legislação;
   XVII - Instituir e impor multas por infração de suas leis e resoluções;
   XVIII - Interditar edifícios em ruínas ou em absolutas condições de insalubridade, e fazer demolir qualquer
construção que ameace ruir, após vistoria, que poderá ser assistida pela parte interessada, mediante laudo
assinado por comissão de peritos;
   XIX - Promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
   XX - Organizar e prestar diretamente ou sob delegação, sempre através de licitação, os serviços públicos de
interesse local, inclusive o de transporte coletivo, que possui caráter essencial;
   XXI - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual;
   XXII - Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população;
   XXIII - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e
de ensino fundamental;
   XXIV - Manter setor centralizado para atendimento de reclamações relativos à prestação de serviços públicos;
   XXV - Legislar sobre os serviços de utilidade pública e regulamentar os processos de instalação, distribuição e
consumo público de água e gás;
   XXVI - Ordenar as atividades urbanas, licenciando e fixando condições e horário para funcionamento de
estabelecimentos comerciais e similares, observadas as normas federais pertinentes;
   XXVII - Regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas municipais, atendendo às necessidades de locomoção das
pessoas portadoras de necessidades especiais;
   XXVIII - Disciplinar a localização, nas áreas urbanas e, nas proximidades de culturas agrícolas e mananciais, de
substâncias potencialmente perigosas;
   XXIX - Promover a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e de
limpeza urbana;
   XXX - Fazer cessar, no exercício do poder de polícia administrativa, as atividades que violarem as normas de
saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade;
   XXXI - Dispor sobre autorização, permissão e concessão de uso de bens públicos municipais;
   XXXII - Fixar os feriados municipais;
   XXXIII - Instituir o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.
   § 1º O município estabelecerá, na forma da lei, as normas básicas para o processo administrativo, no âmbito da
Administração Municipal, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor
cumprimento dos fins da Administração.
   § 2º Enquanto não instituídas, servirão, subsidiariamente, as normas estabelecidas para o processo
administrativo federal.

CAPÍTULO II - DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 9º Constituem bens municipais todas as coisas, móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título,
pertençam ao Município.

Art. 10. Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência do Poder Legislativo
Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços.

Art. 11. Todos os bens municipais serão cadastrados com a identificação respectiva, os quais ficarão sob a
responsabilidade do titular da secretaria ou do setor a que estiverem afetos, com recebimento quando da
transmissão de cargo quanto à administração direta e indireta.



   Parágrafo único. A administração direta e indireta terão lançados em suas respectivas contabilidades a relação
dos bens móveis e imóveis, os quais deverão ser inventariados anualmente.

Art. 12. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado,
será precedida de avaliação, e, em se tratando de imóveis, de prévia autorização legislativa.

Art. 13. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerão de prévia avaliação e de autorização
legislativa.

Art. 14. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos
públicos, sem autorização legislativa, salvo concessão de uso para pequenos espaços previstos na legislação
competente.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I - Disposições Gerais

Art. 15. A administração pública direta e indireta obedecerá, dentre outros princípios, aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também aos seguintes:
   I - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
   II - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração;
   III - O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período;
   IV - Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou
emprego, na carreira respectiva;
   V - É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
   VI - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
   VII - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo;
   VIII - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para
fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;
   IX - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:
      a) de dois cargos de professor;
      b) de um cargo de professor com outro técnico científico;
      c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
   X - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente,
pelo Poder Público;
   XI - As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e
os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinam-se apenas ao exercício das atribuições de
direção, chefia e assessoramento;
   XII - A lei estabelecerá as condições para provimento dos cargos e funções de confiança, assim como os
percentuais mínimos de preenchimento dos mesmos por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo;
   XIII - A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e definirá os critérios de sua admissão;
   XIV - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público;
   XV - Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de
sua atuação;
   XVI - Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, a qual somente deve permitir as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações;
   XVII - A publicação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
   § 1º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
   § 2º É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e
142 da Constituição Federal com a remuneração de cargo, emprego ou função 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.

Art. 16. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:
   I - Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função;
   II - Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela
sua remuneração;
   III - Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será
aplicada a norma do inciso anterior;
   IV - Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
   V - Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.

Art. 17. São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo,
em virtude de aprovação em concurso público, desde que aprovados em estágio probatório específico.
   § 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
      I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
      II - Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
      III - Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada
ampla defesa.
   § 2º Invalidada por sentença judicial a exoneração 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
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posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
   § 3º Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada,
até seu adequado aproveitamento.
   § 4º Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão especial instituída para essa finalidade.

Seção II - Dos Servidores Municipais

Art. 18. O Município estabelecerá, em lei complementar, o regime jurídico de seus servidores.

Art. 19. Os cargos e funções públicas serão criados por lei, que fixará a denominação, padrão de vencimentos,
atribuições, condições de provimento e recursos pelos quais serão pagos os seus ocupantes.

Art. 20. São direitos dos servidores públicos do Município, além de outros previstos na Constituição Federal e
demais leis infraconstitucionais, acrescidos dos seguintes:
   I - Vencimento ou salário básico, nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União, para os trabalhadores
urbanos e rurais;
   II - Irredutibilidade de vencimentos ou salários;
   III - Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria a ser pago até o dia
20 de dezembro de cada ano.
   IV - Remuneração para o trabalho noturno que será de, no mínimo, vinte por cento superior ao trabalho diurno;
   V - Salário-família ou abono familiar para seus dependentes;
   VI - Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, salvo os
casos de regime de plantão de urgência e emergência previstos em lei, facultado a compensação de horários e
redução da jornada, na forma da lei;
   VII - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
   VIII - Remuneração do serviço extraordinário, superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal;
   IX - Gozo de férias anuais remunerados com, pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal, e
pagamento antecipado;
   X - Licença-maternidade à servidora gestante, pelo período de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo
de sua remuneração, nos termos da lei, podendo, por concessão de qualquer dos poderes municipais, e conforme
dispuser a lei, ser estendido respectivo prazo da licença por período adicional de 60 (sessenta) dias;
   XI - Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
   XII - Remuneração, exercício de cargos e funções e critérios de admissão não diferenciáveis por motivo de sexo,
idade, cor ou estado civil;
   XIII - Auxílio-funeral;
   XIV - Regime jurídico único, estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observados os princípios e
normas da Constituição Federal e desta Lei Orgânica;
   XV - Planos de carreira que prevejam, também, as vantagens de caráter individual, bem como as relativas à
natureza e ao local de trabalho;
   XVI - Carreiras organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado aos cargos públicos;
   XVII - Promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreira, obedecendo aos critérios de merecimento,
habilitação, especialização e antiguidade, alternadamente, e lei que deva estabelecer normas para assegurar
critérios objetivos na avaliação;
   XVIII - Tratamento sem discriminação no tocante à remuneração e critérios de admissão do servidor, se portador
de necessidades especiais;
   XIX - Adicional de remuneração às atividades consideradas penosas, insalubres, perigosas e de difícil acesso, na
forma da lei;
   XX - Programas de auxílio-alimentação extensivo a todos os servidores da administração direta, indireta e
fundacional;
   XXI - Regime previdenciário próprio, para servidores efetivos e seus dependentes.

Art. 21. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos ativos, inativos e dos pensionistas, e o subsídio
dos secretários municipais, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre no mês de janeiro de cada ano, em índice único
para todos os servidores municipais.
   § 1º O índice da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para
repor a perda de seu poder aquisitivo.
   § 2º As gratificações e adicionais por tempo de serviço serão asseguradas a todos os servidores municipais
efetivos e serão regidas por critérios uniformes quanto à incidência, ao número e às condições de aquisição, na
forma da legislação.
   § 3º A lei assegurará ao servidor efetivo, licença-prêmio de (90) dias, com remuneração normal, a cada cinco anos
de efetivo exercício, que poderá ser convertida em pecúnia, no valor que seria devido no período, a critério da
administração, nos termos de lei complementar.

Art. 22. Fica vedado a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida
ativa.

Art. 23. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Município deverá ser realizado até o
último dia útil do mês de trabalho prestado.
   Parágrafo único. As obrigações pecuniárias dos órgãos da administração direta e indireta para com os seus
servidores ativos, inativos ou pensionistas, não cumpridas até o último dia do mês da aquisição do direito, serão
liquidadas com valores atualizados pelos índices aplicados para a revisão geral da remuneração dos servidores
públicos do Município.

Art. 24. Fica assegurado o direito à averbação de tempo de serviço público federal, estadual e municipal, prestado à
administração direta, indireta ou fundacional, anterior ao ingresso do servidor em cargo público neste município,
para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço.

Art. 25. Os servidores públicos serão aposentados na forma da lei, em consonância ao disposto na Constituição
Federal e legislação infraconstitucional vigente.

Art. 26. Decorridos trinta dias da data em que tiver sido protocolado o requerimento da aposentadoria, o servidor
público será considerado em licença especial, podendo afastar-se do serviço, salvo se antes tiver sido cientificado
do indeferimento do pedido.
   Parágrafo único. No período de licença de que trata este artigo, o servidor tem direito a totalidade da remuneração,
computando-se o tempo como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.

Art. 27. Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe naturais.
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Art. 28. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de
serviços ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão do serviço
público, na forma da lei.

Art. 29. A remuneração, os subsídios, os proventos, a aposentadoria, as pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional, dos membros
dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como dos Vereadores e demais agentes políticos, não poderão exceder o
subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal.
   § 1º O disposto no "caput" deste artigo também é aplicado às empresas públicas e às sociedades de economia
mista e suas subsidiárias, que receberem recursos do município para o pagamento de despesas de pessoal ou de
custeio em geral.
   § 2º Lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, fixará a remuneração e subsídios dos servidores
e agentes políticos nos limites da Lei Orgânica.

Art. 30. Fica vedada a cedência de servidores entre os Poderes do Município, assim como a outros órgãos públicos
de qualquer esfera ou entidades particulares, sem a expressa manifestação da anuência do servidor e estabelecida
através de convênio.
   Parágrafo único. É vedada a cedência de servidores a entidades particulares com fins lucrativos.

Art. 31. Aos ocupantes dos cargos em comissão, além de outras vantagens atribuídas em lei, serão asseguradas
as seguintes:
   I - Décimo terceiro salário integral ou parcial, em caso de exoneração;
   II - Abono-família aos seus dependentes;
   III - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
   IV - Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais que o valor do respectivo cargo;
   V - Licença-maternidade à servidora gestante, pelo período de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo
de sua remuneração, nos termos da lei, podendo, por concessão de qualquer dos poderes municipais, e conforme
dispuser a lei, ser estendido respectivo prazo da licença por período adicional de 60 (sessenta) dias;
   VI - Licença-paternidade nos termos fixados em lei;
   VII - Licença-saúde, com pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias pelo Poder respectivo, e após pelo INSS;
   VIII - Vale-alimentação, na forma da lei.

Art. 32. Os Poderes Executivo e Legislativo coibirão qualquer forma de assédio moral no serviço público.

Art. 33. São consideradas carreiras típicas de Estado, no âmbito municipal, para todos os efeitos, os agentes
fazendários, da contadoria, tesouraria, controladoria e procuradoria.

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO

Seção I - Das Disposições Gerais

Art. 34. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores, nos termos desta Lei Orgânica.
   Parágrafo único. A legislatura terá duração de quatro anos.

Art. 35. A Câmara de Vereadores compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, definido
em lei federal.
   § 1º A Câmara Municipal será composta por 09 (nove) vereadores; 
   § 2º No ato da posse, o parlamentar proferirá o seguinte juramento:

"Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal,
observar as Leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da
democracia, da legitimidade e da legalidade."

Art. 36. A primeira sessão de cada legislatura realizar-se-á no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição,
para posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, elegendo-se, na mesma oportunidade, os membros que
comporão a Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, entrando em seguida em recesso.
   Parágrafo único. É de um ano o mandato dos membros da Mesa Diretora, sendo possibilitada uma recondução
por igual período.

Art. 37. O Poder Legislativo Municipal reunir-se-á anualmente, de 1º de fevereiro a 20 de dezembro de cada ano, à
exceção da regra prevista no art. 36 desta Lei Orgânica.

Art. 38. O Vereador que não tomar posse na sessão do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, deverá
fazê-lo dentro de quinze dias do início do normal funcionamento da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo
motivo justo, aceito pela maioria dos membros da Câmara.

Art. 39. No ato da posse e ao término do mandato, os Vereadores deverão fazer a declaração de seus bens, a qual
ficará arquivada na Câmara, constando das respectivas atas.

Art. 40. A convocação extraordinária da Câmara, admitida somente em casos de urgência e havendo interesse
público relevante, caberá:
   I - ao Presidente da Câmara, de ofício;
   II - por solicitação do Prefeito;
   III - por solicitação da maioria de seus membros.
   § 1º A convocação extraordinária será levada ao conhecimento dos Vereadores através de convocação pessoal e
escrita.
   § 2º Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara de Vereadores deliberará exclusivamente sobre a matéria da
convocação.

Art. 41. As sessões do Poder Legislativo Municipal de Caibaté serão realizadas na Sala das Sessões ou em
qualquer outro dia, horário e local do Município, mediante a prévia aprovação de resolução de competência da Mesa
Diretora.
   Parágrafo único. Em caso de urgência ou relevante interesse do Poder Legislativo Municipal, a Mesa Diretora
poderá determinar, por ato próprio e privativo da Mesa, o dia, horário e local de realização das Sessões, seja na sua
sede ou seja fora dela.

Art. 42. As sessões da Câmara de Vereadores serão públicas, sendo vedado o voto secreto nas suas deliberações.
(NR) (redação estabelecida pelo Emenda à LOM nº 007, de 16.06.2014)

Art. 43. As sessões somente serão abertas com a presença de, no mínimo, um terço dos Vereadores presentes.
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Art. 44. As sessões solenes serão realizadas na posse dos Vereadores, do Prefeito e Vice-Prefeito, bem como nas
homenagens e comemorações especiais, nelas só podendo usar da palavra Vereadores previamente inscritos e,
se for o caso, o homenageado e convidados.

Art. 45. As deliberações da Câmara Municipal, salvo disposição em contrário, serão tomadas por maioria de votos,
individuais e intransferíveis, presente a maioria de seus membros.

Art. 46. Ao poder Legislativo fica assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira.
   § 1º O orçamento anual da Câmara de Vereadores será limitado a 7% da soma da receita tributária e das
transferências constitucionais do município do ano anterior ao da execução, corrigidos monetariamente na forma da
lei.
   § 2º O Poder Legislativo apresentará, para fins de elaboração da peça orçamentária, até 15 de outubro do ano
anterior ao da execução, o valor a ser consignado na lei, com base nos dados apurados até o final do mês de
setembro, projetando as receitas do último trimestre com base na média dos 9 (nove) meses anteriores, corrigidos
monetariamente.

Seção II - Das Atribuições da Câmara

Art. 47. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do
Município e, especialmente:
   I - Instituir os tributos e regular a arrecadação e a aplicação das rendas municipais;
   II - Autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas;
   III - Votar o orçamento anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual de Investimentos e operações
de crédito bem como a abertura de créditos suplementares e especiais;
   IV - Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito bem como a forma e os meios
de pagamento;
   V - Autorizar a concessão de auxílios, prêmios e subvenções;
   VI - Autorizar a concessão de serviços públicos;
   VII - Autorizar a alienação de bens imóveis;
   VIII - Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo;
   IX - Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, por
proposta do Prefeito, quando subordinados ao Executivo, e os dos serviços da Câmara;
   X - Aprovar ou alterar o Plano Diretor Municipal;
   XI - Autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios;
   XII - Delimitar o perímetro urbano;
   XIII - Autorizar a denominação de prédios, vias e logradouros públicos e sua alteração;
   XIV - Estabelecer normas urbanísticas, particularmente às relativas a zoneamento e loteamento;
   XV - Autorizar a criação, extinção e a estruturação das atribuições das Secretarias e órgãos de administração do
Município;
   XVI - Dispor sobre a divisão territorial do Município, respeitada a legislação federal e estadual.
   Parágrafo único. Qualquer alteração no Plano Diretor Municipal, conforme previsto no inciso X, deverá ser
necessariamente precedida de audiência pública.

Art. 48. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras:
   I - Eleger sua Mesa Diretora;
   II - Elaborar seu Regimento Interno;
   III - Organizar os serviços administrativos internos e prover os respectivos cargos necessários;
   IV - Propor a criação ou a extinção dos cargos de serviços administrativos internos, bem como a fixação dos
respectivos vencimentos, por iniciativa exclusiva da Mesa Diretora.
   V - Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores;
   VI - Autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a ausentar-se do Município, quando o período for superior a 15 (quinze)
dias;
   VII - Conhecer da renúncia do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
   VIII - Tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas, no prazo de
sessenta dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos:
      a) o parecer do Tribunal de Contas deixa de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal;
      b) rejeitadas as contas, estas devem ser imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito;
   IX - Decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal,
nesta Lei Orgânica e na legislação federal aplicável;
   X - Autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza, de interesse do
Município;
   XI - Proceder à tomada de contas do Prefeito, apresentadas à Câmara dentro de noventa dias após a abertura da
Sessão Legislativa, através de comissão especial;
   XII - Fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Vereadores e
do Presidente da Câmara de Vereadores, na forma estabelecida nesta Lei;
   XIII - Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões;
   XIV - Convidar o Prefeito a comparecer à Câmara para prestar informações sobre a administração;
   XV - Convocar Secretários do Município, titulares de autarquias ou instituições de que participe o Município e
servidores para, pessoalmente, prestar informações sobre assuntos de sua pasta previamente determinados,
importando em crime de responsabilidade o não comparecimento no prazo de dez dias sem justificação adequada;
   XVI - Deliberar sobre o adiamento e suspensão de suas sessões;
   XVII - Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de
um terço de seus membros;
   XVIII - Conceder Título de Cidadão Emérito e Título de Cidadão Caibateense mediante Decreto Legislativo,
aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços dos membros da Câmara;
   XIX - Representar sobre a intervenção do Estado no Município;
   XX - Julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores nos casos previstos nesta Lei Orgânica e na legislação
vigente;
   XXI - Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado,
isoladamente, ou em conjunto com o Sistema de Controle Interno do Município;
   XXII - Emendar a Lei Orgânica;
   XXIII - Encaminhar ao Poder Executivo pedido de informações por escrito, importando em crime de
responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações
falsas;
   XXIV - Aprovar referendo e convocar plebiscito, na forma da lei;
   XXV - Apreciar veto;
   XXVI - No exercício de suas funções legislativa e fiscalizadora, ter assegurada a prestação de informações que
solicitar, com aprovação do Plenário, aos órgãos estaduais de administração direta e indireta, situados no
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Município, no prazo de dez dias úteis, a contar do recebimento do pedido;
   XXVII - Sustar, por decisão do Tribunal de Contas do Estado, a execução de atos relativos a contratos por este
impugnados, solicitando de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis, no prazo legal;
   XXVIII - Receber o compromisso do Prefeito e do Vice-Prefeito e dar-lhes posse.

Art. 49. O controle externo, a cargo do Poder Legislativo, será exercido diretamente ou com auxílio dos Tribunais de
Contas e do sistema de controle interno do Município.

Seção III - Da Mesa Diretora

Art. 50. A eleição da Mesa Diretora da Câmara, com exceção do primeiro ano, dar-se-á na última sessão ordinária
de cada ano legislativo e com posse automática em 1º de janeiro do ano subsequente.

Art. 51. A Mesa da Câmara é constituída de um Presidente, um Vice-Presidente, um Primeiro-Secretário e um
Segundo-Secretário.

Art. 52. É de competência da Mesa Diretora, dentre outras atribuições, as seguintes:
   I - Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;
   II - Promulgar a Lei Orgânica, suas emendas e o Regimento Interno;
   III - Promulgar resoluções e decretos legislativos;
   IV - Representar, junto ao Poder Executivo, sobre necessidades de interesse da Câmara;
   V - Deliberar sobre questões de ordem levantadas pelos Vereadores durante a sessão da Câmara.

Seção IV - Do Presidente

Art. 53. Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara:
   I - Representar a Câmara em juízo e fora dele;
   II - Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara;
   III - Promulgar, juntamente com o secretário as resoluções e os decretos legislativos;
   IV - Promulgar as leis com sanção tácita, ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário, desde que não aceita
esta decisão, em tempo hábil, pelo Prefeito;
   V - Fazer publicar os atos da Mesa, tais como resoluções, decretos legislativos e leis pela mesma promulgados;
   VI - Autorizar as despesas da Câmara;
   VII - Representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal;
   VIII - Representar, por decisão de dois terços da Câmara, a intervenção no Município nos casos admitidos pela
Constituição Estadual;
   IX - Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para este fim;
   X - Encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas do Município ao Tribunal de Contas do Estado ou ao
órgão a que for atribuída esta incumbência;
   XI - Fazer cumprir o Regimento Interno.

Art. 54. O presidente da Câmara ou quem o substituir, somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses:
   I - Na eleição da Mesa diretora;
   II - Quando a matéria exigir, para a sua aprovação, o voto favorável de dois terços ou maioria absoluta dos
membros da Câmara;
   III - Quando ocorrer empate em qualquer votação no plenário.

Seção V - Do vice-presidente

Art. 55. Ao Vice-Presidente compete, além das atribuições contidas no Regimento Interno, as seguintes:
   I - Substituir o Presidente da Câmara em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças;
   II - Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos legislativos sempre que o
presidente, ainda que se ache em exercício, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido;
   III - Promulgar e fazer cumprir, obrigatoriamente, as leis quando o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara,
sucessivamente, tenham deixado de fazê-lo no prazo legal, sob pena de perda do mandato de membro da Mesa
Diretora;
   IV - Manter sempre a representatividade da Câmara.

Seção VI - Do Primeiro-Secretário

Art. 56. Ao Primeiro-Secretário compete, além das atribuições contidas no Regimento Interno, as seguintes:
   I - Redigir a ata das sessões secretas e das reuniões da Mesa;
   II - Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e proceder sua leitura;
   III - Fazer a chamada dos Vereadores;
   IV - Registrar, em livro próprio, os precedentes firmados na aplicação do Regimento Interno;
   V - Fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos;
   VI - Assinar, conjuntamente com o Presidente, os empenhos, relatórios, cheques e ordens de pagamentos, e
todos os documentos relativos à administração financeira e contábil do Poder Legislativo Municipal, juntamente com
o responsável pela contadoria;
   VII - Substituir os demais membros da Mesa, quando necessário.

Seção VII - Do Segundo-Secretário

Art. 57. Ao Segundo-Secretário compete, além das atribuições contidas no Regimento Interno, substituir o Primeiro-
Secretário ou os demais membros da Mesa Diretora em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças.

Seção VIII - Dos Vereadores

Art. 58. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na
circunscrição do Município.

Art. 59. Os Vereadores serão remunerados exclusivamente por subsídios, fixados em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória.
   § 1º O subsídio do Presidente da Mesa Diretora será sempre diferenciado, maior do que os demais vereadores,
em razão das atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo.
   § 2º Todos os Vereadores receberão gratificação natalina, pago até o dia 20 de dezembro de cada ano, em quantia
igual aos respectivos subsídios vigente naquele mês.
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Art. 60. Os Vereadores não poderão:
   I - Desde a expedição do diploma de posse:
      a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes;
      b) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
      c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I;
      d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 61. Perderá o mandato de vereador o parlamentar:
   I - Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
   II - Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
   III - Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, á terça parte das sessões ordinárias da casa, salvo
licença ou missão autorizada;
   IV - Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
   V - Quando o decretar a justiça Eleitoral;
   VI - Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
   § 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso da
inviolabilidade e a percepção de vantagens indevidas.
   § 2º Nos casos dos incisos I, II e III, a perda do mandato será decidida pelo Plenário da Câmara, em decisão
soberana, por voto da maioria absoluta de seus membros, mediante provocação da Mesa ou de partido Político
representado na Casa, através de voto aberto, assegurada a ampla defesa.
   § 3º Nos casos previstos nos incisos IV, V e VI, a perda do mandato será declarada pela Mesa Diretora, de oficio
ou mediante provocação de qualquer um dos membros, ou de partido político representado na Câmara Municipal,
assegurada ampla defesa.

Art. 62. Não perderá o mandato o Vereador:
   I - Investido no cargo de Secretário Municipal;
   II - Investido em cargo, emprego ou função pública, desde que haja compatibilidade de horários, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo;
   III - Licenciado pela Casa Legislativa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse
particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
   § 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em função prevista neste artigo ou de licença,
nos termos do Regimento Interno.
   § 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplentes para o seu preenchimento, o Presidente da Câmara comunicará a
autoridade competente.
   § 3º Na hipótese do inciso I, o Vereador poderá optar pela remuneração do mandato.
   § 4º Na hipótese do inciso II, não havendo compatibilidade de horários, será facultado ao vereador optar pela sua
remuneração.

Seção IX - Das Comissões Regimentais

Art. 63. A Câmara Municipal constituirá comissões permanentes e temporárias, na forma definida pelo Regimento
Interno, que determinará também as respectivas atribuições de cada Comissão.
   § 1º Em cada comissão será assegurada, tanto quando possível, à representação proporcional dos partidos ou
dos blocos parlamentares que participam da Câmara. 
   § 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
      I - Discutir, dar parecer e votar projetos de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno, a competência do
Plenário, salvo se houver recurso ao plenário;
      II - Realizar audiência públicas; 
      III - Convocar secretários Municipais ou ocupantes de cargos de natureza similar, para prestar informações sobre
assuntos inerentes ás suas atribuições;
      IV - Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer cidadão contra os atos ou
omissões das autoridades ou entidades públicas;
      V - Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
      VI - Apreciar programas de obras e planos e sobre eles emitir parecer;
      VII - Acompanhar junto à Prefeitura Municipal, a elaboração de proposta orçamentária, bem como a sua posterior
execução.

Art. 64. As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios da autoridades judiciais,
além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de um terço de
seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Art. 65. A participação popular nos trabalhos da Câmara Municipal será assegurada na forma do seu Regimento
Interno.

Seção X - Do Processo Legislativo
Subseção I - Disposições Gerais

Art. 66. O processo legislativo compreende a elaboração das seguintes proposições:
   I - Emendas à Lei Orgânica;
   II - Leis complementares;
   III - Leis ordinárias;
   IV - Decretos legislativos;
   V - Resoluções;
   VI - Indicações;
   VII - Pedidos de informação;
   VIII - Moções.
   Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Subseção II - Emendas Á Lei Orgânica

Art. 67. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:
   I - De um terço dos Vereadores;
   II - Do Prefeito Municipal.
   § 1º A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção do Estado no
Município.
   § 2º A proposta de emenda será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em



ambas as votações, o voto favorável de dois terços dos integrantes da Casa Legislativa.
   § 3º A emenda á Lei Orgânica será promulgada pela Mesa Diretora da Câmara, com o respectivo número de
ordem.
   § 4º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de
nova proposta na mesma sessão legislativa.

Subseção III - Das Leis

Art. 68. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, a qualquer Comissão
Permanente da Câmara de Vereadores, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Lei Orgânica.
   § 1º São da iniciativa privada do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:
      a) criação e aumento de remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta,
indireta e autárquica;
      b) servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
      c) criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos do Poder Executivo Municipal, ou vinculados à ele.
   § 2º Poderão ser propostos projetos de lei, de iniciativa popular, de interesse do município, através de
manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado:
      I - Ao apresentar a proposição, os subscritores indicarão a pessoa que fará a defesa da mesma junto a Câmara,
com direito ao uso da palavra em defesa da matéria, no mesmo tempo destinado ao Vereador;
      II - A Câmara deverá informar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a data em que a proposição irá á
votação, que será realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de sua apresentação junto ao legislativo.

Art. 69. Não será admitido aumento na despesa prevista:
   I - Nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito;
   II - Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.

Art. 70. O Prefeito Municipal poderá solicitar que a Câmara de Vereadores aprecie em regime de urgência
proposição de sua iniciativa.
   § 1º Recebida a solicitação, a Câmara terá trinta dias para apreciação da proposição de que trata o pedido.
   § 2º Não havendo deliberação no prazo previsto, a proposição será incluída na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberação de qualquer outro assunto, até que se ultime sua votação.
   § 3º Os prazos de que trata este artigo serão interrompidos durante o recesso parlamentar e não se aplicam às
proposições de projetos de lei complementar e emenda à Lei Orgânica.

Art. 71. A Câmara de Vereadores, mediante requerimento subscrito pela maioria absoluta de seus membros,
poderá retirar da Ordem do Dia, em caso de convocação extraordinária, projeto de lei que não tenha tramitado no
Poder Legislativo por no mínimo o prazo de trinta dias.

Art. 72. O projeto de lei, se aprovado, será enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará.
   § 1º Se o Prefeito Municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse
público, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e
comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara Municipal, as razões do veto.
   § 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
   § 3º Decorrido o prazo de quinze dias, e silenciando o Prefeito, importará sanção e consequentemente a
promulgação do projeto de lei pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal.
   § 4º O veto será apreciado dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria dos integrantes do Poder Legislativo Municipal. (NR) (redação estabelecida pelo Emenda à LOM nº 007, de
16.06.2014)
   § 5º Derrubado o veto, será o projeto enviado para promulgação ao Prefeito Municipal.
   § 6º Se o projeto não for promulgado dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal, nos casos dos §§ 3º
e 5º, o Presidente da Câmara o promulgará, e, se este não fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente da
Câmara fazê-lo.

Art. 73. A matéria constante de proposição rejeitada só poderá constituir objeto de nova proposição, na mesma
sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos integrantes da Câmara de Vereadores.

Art. 74. O quórum para aprovação de leis complementares será pela maioria absoluta dos membros do Poder
Legislativo Municipal.
   § 1º São leis complementares:
      I - Código de obras;
      II - Código de posturas;
      III - Código tributário;
      IV - Plano diretor;
      V - Código do meio ambiente;
      VI - Estatuto do servidor público;
      VII - A lei da técnica legislativa;
      VIII - A lei que dispor sobre o Plano de Carreira do quadro geral de servidores e do magistério;
      IX - A lei que trata do regime previdenciário do município.
   § 2º Observado o Regime Interno da Câmara Municipal, é facultada a realização de consulta pública aos projetos
de lei complementares, pelo prazo de quinze dias, para recebimento de sugestões.
   § 3º Os projetos de iniciativa popular não poderão versar sobre assuntos com reserva de competência.

Seção XI - Dos Subsídios

Art. 75. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores e dos demais
Vereadores, serão fixados pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, no prazo máximo de
120 (cento e vinte) dias anterior à data da realização das eleições para os respectivos cargos, assim como os
subsídios dos Secretários Municipais, observadas as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal e na
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
   Parágrafo único. Quando da fixação dos subsídios, a Câmara Municipal estabelecerá o critério, para viger na
legislatura seguinte, da atualização da expressão monetária.

Seção XII - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Art. 76. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária operacional e patrimonial do Município e dos órgãos da
administração direta e indireta, e quaisquer entidades constituídas ou mantidas pelo Município, quanto aos
aspectos da legalidade, legitimidade, interesse público, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será
exercida pela Câmara de Vereadores, mediante auxílio do Controle Interno e apoio do Controle Externo, a cargo do
Tribunal de Contas.
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   § 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, não podendo ser
sonegada qualquer informação, a pretexto de sigilo, a esse órgão.
   § 2º O parecer prévio, emitido, pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito anualmente prestar, só
deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Art. 77. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiro, bens e valores públicos pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma
obrigações de natureza pecuniária.

Art. 78. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato poderá, e os funcionários públicos deverão
denunciar, perante o Tribunal de Contas do Estado, quaisquer irregularidades ou ilegalidades de que tenham
conhecimento.

CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO
Seção I - Do Prefeito e do Vice-Prefeito

Art. 79. O chefe do Poder Executivo é o Prefeito Municipal, auxiliado pelo Vice-Prefeito e pelos Secretários
Municipais, na forma da lei.

Art. 80. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á simultaneamente, na forma da legislação federal.
   § 1º A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado.
   § 2º A posse dar-se-á no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição e acontecerá perante a Câmara de
Vereadores, ou se esta não estiver reunida, perante autoridade judiciária competente, ocasião em que prestará o
seguinte compromisso:

"Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal,
observar as Leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da
democracia, da legitimidade e da legalidade."

   § 3º Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior,
não tiverem assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 81. O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito nos casos de impedimento e/ou ausência do titular, e lhe
sucederá, em caso de vaga.
   Parágrafo único. O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o Prefeito,
sempre que por ele for convocado.

Art. 82. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, assumirá o
Poder Executivo o Presidente do Poder Legislativo Municipal.
   Parágrafo único. Em caso de vacância de ambos os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, far-se-ão novas
eleições, noventa dias depois de aberta a segunda vaga, e os eleitos completarão os respectivos períodos de seus
antecessores, salvo se a segunda vaga ocorrer a menos de um ano do término do quadriênio, caso em que se
continuará a observar o disposto neste artigo.

Art. 83. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município por
mais de quinze dias, sob pena de perda de cargo.

Art. 84. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão remunerados exclusivamente por subsídios, fixados em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, premio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória.
   Parágrafo único. O Prefeito e o Vice-Prefeito receberão gratificação natalina, em dezembro de cada ano, na
mesma data em que for paga aos servidores do Município, em quantia equivalente aos respectivos subsídios
vigente naquele mês.

Seção II - Das Atribuições do Prefeito Municipal

Art. 85. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:
   I - Representar o Município em juízo e fora dele;
   II - Iniciar o processo legislativo, na forma ou nos casos previstos nesta Lei Orgânica;
   III - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;
   IV - Vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
   V - Dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal, na forma da lei;
   VI - Expor, em mensagem à Câmara de Vereadores, por ocasião da abertura da sessão anual, a situação do
Município e os planos de governo;
   VII - Enviar à Câmara de Vereadores o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas
de orçamento previstos nesta Lei;
   VIII - Prestar, anualmente, à Câmara de Vereadores, dentro de noventa dias após a abertura da sessão legislativa,
as contas referentes ao exercício anterior;
   IX - Celebrar convênios com a União, com o Estado e com outros municípios para a execução de obras e serviços;
   X - Nomear e exonerar os Secretários Municipais, os Diretores de autarquias e departamentos, além de titulares
de instituições de que participe o Município, na forma da lei;
   XI - Declarar a utilidade ou necessidade pública, ou o interesse social de bens para fins de desapropriação ou
servidão administrativa;
   XII - Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;
   XIII - Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores;
   XIV - Prover os serviços de obras de administração pública;
   XV - Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as
despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara;
   XVI - Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como relevá-las quando impostas irregularmente;
   XVII - Decidir sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas;
   XVIII - Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e os logradouros públicos, mediante
denominação aprovada pela Câmara;
   XIX - Oficiar a Câmara Municipal de Vereadores, para fins de convocação extraordinária, quando o interesse da
administração o exigir;
   XX - Aprovar, desde que o parecer dos órgãos técnicos seja favorável, os projetos de edificação e planos de
parcelamento do solo, arruamento ou zoneamento urbano ou para fins urbanos;
   XXI - Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas destinadas;
   XXII - Contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara;
   XXIII - Providenciar sobre a administração dos bens do Município e a sua alienação, na forma da lei;
   XXIV - Prover o sistema viário do Município;
   XXV - Providenciar sobre o desenvolvimento do ensino;
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   XXVI - Estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei;
   XXVII - Solicitar o auxílio das autoridades policiais para garantia do cumprimento de seus atos;
   XXVIII - Adotar providências no tocante à conservação e salvaguarda do patrimônio municipal;
   XXIX - Colocar à disposição do Poder Legislativo Municipal, dentro de 10 (dez) dias de sua requisição, as quantias
que devam ser dispensadas de uma só vez, e até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, a parcela correspondente ao
duodécimo de sua dotação orçamentária;
   XXX - Exercer outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica.

Art. 86. Constituem atribuições do Vice-Prefeito do Município, em auxílio ao Prefeito:
   I - Assistir o Prefeito no exercício de suas atribuições;
   II - Assessorar o Prefeito nos assuntos políticos, administrativos, sociais e econômicos;
   III - Auxiliar o Prefeito para desempenhar missões oficiais;
   IV - Promover a articulação do Prefeito com instituições públicas ou privadas;
   V - Propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em
execução, com vistas à sua otimização;
   VI - Firmar, mediante delegação específica, convênios ou acordos com a União, os Estados e outros Municípios ou
entes públicos;
   VII - Substituir o Prefeito em suas ausências e/ou impedimentos, na forma da lei;
   VIII - Exercer outras atividades que guardem afinidade com o mandato de Vice-Prefeito;
   IX - Representar, quando designado, o Prefeito Municipal em solenidades oficiais;
   X - Acompanhar projetos do Executivo em tramitação na Câmara Municipal;
   XI - Exercer outras atividades especiais ou temporárias conferidas pelo Prefeito Municipal;
   XII - Coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual do seu Gabinete.

Seção III - Da Remuneração e das Férias

Art. 87. Caso o Vice-Prefeito ocupar cargo em comissão, deverá optar entre a remuneração do cargo ou a atribuída
ao Vice-Prefeito.

Art. 88. O Prefeito, quando licenciado, terá direito a perceber o subsídio:
   I - Se impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada;
   II - Se em gozo de férias.

Art. 89. O Prefeito, quando a serviço ou em missão de representação do Município, receberá o competente subsídio.

Art. 90. Independentemente de licença da Câmara Municipal, que deverá apenas ser previamente oficiada, o
Prefeito gozará férias de 30 (trinta) dias após cada ano de mandato e, no último, gozará as férias durante o período
aquisitivo.
   § 1º O trintídio das férias poderá ser fracionado, a critério do Prefeito.
   § 2º O direito ao gozo de férias só poderá ser exercido até o término do ano subsequente ao do período aquisitivo,
vedada a acumulação.
   § 3º Ao Vice-Prefeito assistirá igualmente direito a férias, nas mesmas condições previstas nos parágrafos
anteriores, cabendo ao Prefeito a primazia no seu exercício.

Seção IV - Da Responsabilidade do Prefeito Municipal

Art. 91. Os crimes de responsabilidade, bem como as infrações político-administrativas do Prefeito Municipal, são
aqueles definidos em Lei Federal, e a apuração destes ilícitos observará o trâmite definido em lei.

Art. 92. Somente admitir-se-á o recebimento de denúncia, em face do Prefeito Municipal, nos casos de infração
político-administrativa, mediante o voto de dois terços dos membros da Casa Legislativa.
   § 1º O Prefeito Municipal ficará suspenso de suas funções, nos crimes de responsabilidade, após o recebimento
da denúncia e a instauração do processo pelo Poder Legislativo Municipal.
   § 2º Se dentro de cento e oitenta dias após recebida a denúncia o julgamento não estiver concluído, cessará o
afastamento do Prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

Seção V - Dos Secretários Municipais

Art. 93. Os Secretários municipais, auxiliares do Prefeito, serão escolhidos entre brasileiros, maiores de dezoito
anos e em pleno exercício de seus direitos políticos, sendo exoneráveis "ad nutum".

Art. 94. No impedimento dos secretários municipais, e no caso de vacância, até que assuma novo titular, suas
atribuições serão desempenhadas por servidor da pasta, por designação do Prefeito Municipal.

Art. 95. Compete aos secretários municipais, além de outras atribuições estabelecidas em lei:
   I - Ser o ordenador de despesa da pasta sob sua competência;
   II - Exercer a coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua
competência;
   III - Praticar os atos para os quais recebam delegação de competência do Prefeito;
   IV - Comparecer, sempre que convocado á câmara Municipal para prestar informações ou esclarecimentos a
respeito de assuntos compreendidos na área da respectiva secretaria.

Seção VI - Dos Atos Municipais
Subseção I - Da Publicação

Art. 96. A publicação das leis e atos municipais far-se-á no site oficial do Poder Executivo e/ou do Poder Legislativo
Municipal, bem como por afixação no mural, na sede da Prefeitura ou da Câmara, sem prejuízo daquelas
publicações necessárias nos órgãos de imprensa oficial - diário oficial, jornal de circulação estadual e jornal de
circulação local, na forma da lei.
   § 1º Nenhum ato produz efeito antes de sua publicação.
   § 2º A publicação dos atos normativos pode ser de forma resumida.
   § 3º No caso de leis, havendo interesse público, a publicação poderá ser feita também em diário de circulação
local.

Art. 97. O Poder Executivo deverá publicar no órgão e no site oficial do Município:
   I - As conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas em órgão da administração direta e indireta;
   II - Os cargos e funções públicas criados por lei em número e com atribuições e remunerações respectivos;
   III - As contratações de pessoal por tempo determinado;
   IV - O resumo da folha de pagamento do pessoal da administração direta e indireta e a contribuição financeira do



Município para com as despesas de pessoal em cada uma das entidades da administração direta, especificando-
se as parcelas correspondentes a ativos, inativos e pensionistas, e os valores retidos à título de Imposto de Renda,
proventos de qualquer natureza e de contribuições previdenciárias;
   V - O balancete econômico-financeiro, referente ao mês anterior, do órgão de previdência do Município;
   VI - Os contratos firmados pelo Poder Público Municipal, nos casos e condições disciplinadas em lei;
   VII - As leis promulgadas;
   VIII - Os decretos editados;
   IX - As portarias editadas;
   X - As licitações (termo com edital de abertura e ao final, a adjudicação e homologação);
   XI - Relatórios resumidos de execução orçamentária e demais previstos na Lei Complementar 101/2000;
   XII - As diárias pagas (relação mensal) e eventualmente outros atos relevantes.

Subseção II - Dos Atos Administrativos

Art. 98. Os atos administrativos de competência do Prefeito deverão ser expedidos com obediência às seguintes
normas:
   I - Decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:
      a) regulamento de lei;
      b) instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei;
      c) regulamentação interna de órgãos que forem criados na administração municipal;
      d) abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por lei, assim como créditos
extraordinários;
      e) declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão
administrativa;
      f) aprovação de regulamentos ou de regimento;
      g) medidas executórias do Plano Diretor Municipal;
      h) criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administradores, não privativos de lei;
      i) normas de efeitos externos, não privativos de lei;
      j) fixação e alteração de preços públicos;
   II - Portaria, nos seguintes casos:
      a) provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais;
      b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;
      c) abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de
efeitos internos;
      d) outros casos determinados em lei ou decreto;
   III - Contrato, na forma da lei.
   Parágrafo único. Os atos constantes dos incisos II e III, deste artigo, salvo os de provimento e vacância dos
cargos públicos, poderão ser delegados.

Seção VII - Da Transição Administrativa

Art. 99. Até 30 (trinta) dias após as eleições municipais, o Prefeito Municipal deverá preparar, para entrega ao
sucessor e para publicação imediata, relatório da situação da administração municipal que conterá, entre outras,
informações atualizadas sobre:
   I - Divida do Município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dividas à longo prazo
e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal
realizar operações de crédito de qualquer natureza;
   II - Medidas necessárias á regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou órgão equivalente
se for o caso;
   III - Prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como do
recebimento de subvenções ou auxílios;
   IV - Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos;
   V - Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi
realizado e pago e o que há por executar e pagar, com prazos respectivos;
   VI - Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de
convênios;
   VII - Situação dos servidores do Município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados e em exercício;
   VIII - Relação patrimonial do Poder Executivo Municipal, da administração direta e indireta.
   IX - Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal.

Art. 100. É vedado ao titular de Poder, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
   Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas
compromissadas a pagar até o final do exercício.

Seção VIII - Dos Conselhos Municipais

Art. 101. Os conselhos municipais são órgãos de cooperação governamental, de caráter deliberativo ou opinativo,
conforme dispuser a lei, que têm por finalidade auxiliar a Administração Municipal na orientação, planejamento,
fiscalização e julgamento de matérias de sua competência.

Art. 102. As atribuições de cada conselho, sua organização, composição, funcionamento, forma de nomeação dos
titulares e suplentes e prazo de duração do mandato, são especificados por lei.
   Parágrafo único. Na composição dos conselhos, será respeitada proporção que possibilite participação paritária
entre os representantes do Poder Executivo, das entidades sindicais e comunitárias.

TÍTULO IV - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, DO ORÇAMENTO E DAS FINANÇAS PÚBLICAS
CAPÍTULO I - DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Seção I - Disposições Gerais

Art. 103. O sistema tributário do Município é regido pelo disposto nas Constituições Federal, Estadual, em leis
complementares e ordinárias e nesta Lei Orgânica Municipal.

Art. 104. A administração tributária é atividade vinculada, essencial ao Município e deverá estar dotada de recursos
humanos e materiais necessários ao fiel exercício de suas atribuições, principalmente no que se refere:
   I - Cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas;
   II - Lançamento dos tributos;
   III - Fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias;
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   IV - Inscrição dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança amigável ou encaminhamento para
cobrança judicial.

Art. 105. É de responsabilidade do órgão competente da Prefeitura Municipal a inscrição em dívida ativa dos
créditos provenientes de impostos, taxas, contribuição de melhoria e multas de quaisquer natureza decorrentes de
infrações á legislação tributária, com prazo de pagamento fixado pela legislação ou por decisão proferida em
processo regular de fiscalização.

Art. 106. Ocorrendo a decadência do direito de constituir o crédito tributário ou a prescrição da ação de cobrá-lo,
abrir-se-á inquérito administrativo para apurar as responsabilidade, na forma da lei;
   Parágrafo único. A autoridade municipal, qualquer que seja seu cargo, emprego ou função, e independentemente
do vínculo que possuir com o Município, responderá civil, criminal e administrativamente pela prescrição ou
decadência decorrida sob sua responsabilidade, cumprindo-lhe indenizar o Município do valor dos créditos
prescritos ou não lançados.

Art. 107. A administração tributária do município, exercidas por servidores de carreiras específicas, terá recursos
prioritários para suas atividades e atuará de forma integrada, com o compartilhamento de cadastros e informações
fiscais, na forma da lei ou convenio, com os demais Entes federados.
   Parágrafo único. Mediante convênio, poderá o município aderir à União, com vistas à fiscalização e arrecadação
do ITR.

Art. 108. A lei preverá tratamento diferenciado e favorecido as micro empresas e empresas de pequeno porte.

Seção II - Dos Tributos e das Receitas Públicas Municipais

Art. 109. São tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria decorrentes de obras
públicas, instituídos por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas
gerais de direito tributário.

Art. 110. São tributos de competência municipal:
   I - Imposto sobre:
      a) a propriedade predial e territorial urbana;
      b) a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
      c) serviços de qualquer natureza, na forma da legislação;
   II - Taxas, que só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do Poder de Polícia ou pela utilização efetiva
ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
   III - Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, tendo como limite total a despesa realizada e, como
limite individual, o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado;
   IV - Contribuição para custeio da iluminação pública.

Art. 111. A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da
União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens,
serviços, atividades e de outros ingressos.

Art. 112. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo, lançado pela Prefeitura, sem prévia
notificação.
   Parágrafo único. Considerar-se-á notificação a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte,
nos termos da legislação federal pertinente.

Art. 113. A concessão de anistia, remissão, isenção, benefícios e incentivos fiscais, bem como de dilação de prazos
de pagamentos de tributos, só será feita mediante autorização legislativa.

Art. 114. São inaplicáveis quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de fiscalizar pessoas
ou entidades vinculadas, direta ou indiretamente, ao fato gerador dos tributos municipais. (Nota) (Este artigo foi
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70052914488. Através do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, julgou-se improcedente a ação)

Art. 115. Sem prejuízo de outras garantias ao contribuinte, será vedado ao Município estabelecer limitações ao
tráfego de pessoas ou bens, ou diferença tributária entre bens ou serviços, em razão de sua procedência ou
destino, por meio de tributos.

Art. 116. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana previsto no art. 110, inciso I, alínea "a", poderá:
   I - Ser progressivo no tempo de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade.
   II - Ser progressivo em razão do valor do imóvel;
   III - Ter alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e o uso do imóvel.

Art. 117. Na instituição do Imposto sobre a transmissão intervivos será estabelecida alíquota única, de modo a
assegurar justiça fiscal e tributária.
   Parágrafo único. A alíquota a que se refere o caput poderá ser diferenciada em razão da localização e aquisição
através do sistema financeiro de habitação.

Art. 118. A fixação dos preços públicos será de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal, observados os
critérios para fixação definidos em lei municipal.

CAPÍTULO II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS
Seção I - Disposições Gerais

Art. 119. A Lei complementar disporá sobre finanças públicas, observados os princípios estabelecidos nas
Constituições Federal, Estadual e em leis complementares.

Art. 120. As disponibilidades de caixa do Município e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas
por eles controladas serão depositadas em bancos oficiais do Estado, ressalvados os casos previstos em lei.

Art. 121. Os pagamentos devidos pela fazenda pública municipal, em virtude de condenação judiciária, far-se-á
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios judiciários, apresentados ao Município até
1º de julho para pagamento no exercício financeiro seguinte, e à conta dos respectivos créditos.
   § 1º Será dada preferência em relação a todos os demais, aos precatórios decorrentes de débitos de natureza
alimentícia, e dentre estes, preferem os devidos a titulares que tenham 60 (sessenta) anos ou mais de idade, ou
portadores de doença grave.
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   § 2º Não se aplica o disposto neste artigo, os pagamentos de obrigações decorrentes de decisão judicial
condenatória transitada em julgado, considerados de pequeno valor, que deverá ocorrer por conta do orçamento do
exercício no qual for apresentada a requisição.
   § 3º Considera-se pequeno valor, para efeitos do § 2º, o valor do maior benefício do regime geral da previdência
social.
   § 4º O pagamento dos precatórios, pelo município, sujeita o contribuinte ao abatimento, à título de compensação,
dos valores correspondentes aos débitos líquidos e certos com a fazenda pública municipal, inscritos ou não em
dívida ativa, constituídos contra o credor, inclusive a parcelas vincendas de parcelamento, ressalvados aqueles cuja
execução esteja suspensa por contestação administrativa ou judicial.

Seção II - Dos Orçamentos

Art. 122. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
   I - A programação plurianual do setor público;
   II - As diretrizes orçamentárias;
   III - Os orçamentos anuais.
   § 1º A lei que instituir a programação plurianual do setor público estabelecerá diretrizes, objetivos e metas
quantificadas, física e financeiramente, dos programas, projetos e atividades da administração direta e indireta, de
suas fundações e das empresas em que o Município detenha a maioria do capital social com direito a voto.
   § 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal,
contidas na programação plurianual para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei
orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.
   § 3º As leis orçamentárias anuais compreenderão:
      I - O orçamento anual das receitas e despesas referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Município;
      II - O orçamento anual das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto. §4º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de:
      I - Demonstrativo de efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistia, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária, tarifária e creditícia;
      II - Demonstrativo de todas as despesas ocorridas mensalmente no primeiro semestre do exercício
correspondente ao do ano da proposta orçamentária;
      III - Premissas orçamentárias detalhadas e que evidenciem a formulação das previsões constantes do inciso
anterior e dos valores da proposta orçamentária;
      IV - Demonstrativo da situação de endividamento para cada empréstimo existente, seu saldo devedor,
amortização e encargos financeiros, correspondentes a cada semestre do ano da proposta orçamentária.
   § 5º Os orçamentos anuais previstos nos incisos I e II do parágrafo terceiro deste artigo, compatibilizados com a
programação plurianual do setor público, terão, entre suas funções, a de reduzir desigualdades sociais.
   § 6º Fica garantida a participação popular, a partir dos Setores do Município, nas etapas de elaboração, definição e
acompanhamento da execução do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.

Art. 123. O Poder Executivo publicará, bimestralmente, relatório resumido da execução orçamentária, devendo
constar do demonstrativo:
   I - As receitas e despesas da administração direta, indireta e fundações do Poder Público Municipal constantes do
seu orçamento, em seus valores mensais;
   II - Os valores ocorridos desde o início do exercício até o último mês do bimestre, objeto da análise financeira;
   III - A comparação mensal entre os valores do inciso II com seus correspondentes, previstos no orçamento já
atualizado por suas alterações;
   IV - As previsões atualizadas de seus valores até o final do exercício financeiro.
   Parágrafo único. A lei disciplinará o acompanhamento físico-financeiro da programação plurianual do setor
público, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais.

Art. 124. Os projetos de lei, relativos à programação plurianual do setor público, às diretrizes orçamentárias, aos
orçamentos anuais e aos créditos adicionais, serão apreciados pelo Poder Legislativo.
   § 1º Caberá à Comissão Permanente de Fiscalização e Controle Orçamentário:
      I - Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas
anualmente pelo Prefeito Municipal;
      II - Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais previstos nesta Lei Orgânica e exercer o
acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara
Municipal.
   § 2º As emendas apresentadas na Comissão, que sobre elas emitirá parecer, serão apreciadas, na forma
regimental, pelo Plenário.
   § 3º As emendas aos projetos de lei orçamentária anuais ou aos projetos que a modifiquem somente poderão ser
aprovadas caso:
      I - Sejam compatíveis com a programação plurianual do setor público e com a lei de diretrizes orçamentárias;
      II - Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, salvo as que
incidam sobre:
         a) dotação para pessoal e seus encargos;
         b) serviço da dívida;
      III - Sejam relacionadas com:
         a) correção de erros ou omissões;
         b) os dispositivos do texto do projeto de lei.
   § 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não serão aprovadas quando incompatíveis com a
programação plurianual do setor público.
   § 5º O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que
se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação.
   § 6º Os projetos de lei do plano plurianual de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais serão enviados
ao Poder Legislativo pelo Prefeito Municipal, nos seguintes prazos:
      I - O projeto do plano plurianual até trinta de junho do primeiro ano do mandato do Prefeito e devolvido para
sanção até trinta de julho;
      II - O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anualmente, até trinta de agosto e devolvido para sanção até trinta
de setembro;
      III - O projeto de lei orçamentária até trinta de outubro e devolvido para sanção até quinze de dezembro de cada
ano.
   § 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais
normas relativas ao processo legislativo.
   § 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem
sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou
suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.
   § 9º A Câmara não enviando, no prazo consignado na lei complementar federal, o projeto de lei orçamentária à
sanção, ou em sendo o projeto de lei orçamentária rejeitada, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do



exercício em curso, aplicando-se-lhe tão somente a correção monetária dos valores.

Art. 125. São vedados:
   I - O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
   II - A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários;
   III - A realização de operações de créditos, salvo por antecipação de receita, que excedam ao montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo.
   IV - A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa;
   V - A destinação de verbas orçamentárias a entidades privadas, com exceção das que não possuam caráter
lucrativo e tenham sido declaradas de utilidade pública;
   § 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia
inclusão na programação do plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de
responsabilidade.
   § 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo
se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos
limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.
   § 3º A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e
urgentes, como as decorrentes de comoção interna ou calamidade pública.

Art. 126. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e
especiais destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês.

Art. 127. A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar federal.
   Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou
alteração na estrutura de carreiras, b em como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades
da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as empresas
em que o Município detenha a maioria do capital votante, só poderão ser feitas:
      I - Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
      II - Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 128. Durante o período da pauta regimental, poderão ser apresentadas emendas populares aos projetos de lei
do plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, desde que firmadas por, no mínimo, 5% (cinco por
cento) dos eleitores ou encaminhadas por duas entidades representativas da sociedade.

CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
Seção I - Da Educação

Art. 129. A Educação é direito de todos e dever da União, do Estado, do Município e da família, baseada na justiça
social, na democracia e no respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente e aos valores culturais, visando o
desenvolvimento do educando como pessoa e a sua qualificação para o trabalho e o exercício da cidadania.

Art. 130. O ensino será ministrado com base nos princípios:
   I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
   II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
   III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
   IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
   V - Valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, planos de carreira para o magistério
público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos,
assegurando regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Município;
   VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
   VII - Garantia de padrão de qualidade.

Art. 131. O município, com o apoio da União e do Estado, completará o ensino público com programas
permanentes e gratuitos de material didático, biblioteca, transporte escolar, alimentação, assistência à saúde e de
atividades culturais e esportivas.
   Parágrafo único. Os programas de que tratam este artigo serão mantidos, nas escolas, com recursos financeiros
específicos da manutenção e desenvolvimento do ensino, e serão desenvolvidos com recursos humanos dos
respectivos órgãos da administração pública municipal.

Art. 132. É dever do Município manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação infantil e de ensino fundamental gratuito.

Art. 133. O Poder Público Municipal executará, com colaboração do Estado, o ensino infantil com o atendimento em
creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e pré-escolas, para as crianças de
quatro a cinco anos de idade.
   § 1º Nas escolas públicas de ensino fundamental dar-se-á atendimento ao pré-escolar, considerando a demanda
e parecer do Conselho Municipal de Educação;
   § 2º A atividade de implantação, controle e supervisão de creches e pré-escolas fica a cargo dos órgãos
responsáveis pela educação.

Art. 134. O acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo:
   § 1º Compete ao Município, articulado com o Estado, recensear os educandos para o ensino fundamental,
fazendo-lhes a chamada pública anualmente;
   § 2º A comprovação do cumprimento do dever de frequência obrigatória dos alunos do ensino fundamental será
feita por meio de instrumentos apropriados regulados em lei.
   § 3º Caberá aos pais ou responsáveis zelar pela frequência obrigatória dos alunos do ensino fundamental à
escola.

Art. 135. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem
seus excedentes financeiros em educação.

Art. 136. O Município aplicará, no exercício financeiro, no mínimo vinte e cinco por cento (25%) da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino público
municipal.

Art. 137. Anualmente, o governo municipal publicará relatório da execução financeira da despesa em educação, por



fonte de recursos discriminados os gastos mensais, enviando cópia ao Conselho Municipal de Educação e ao
Poder Legislativo Municipal.

Art. 138. O Município incumbir-se-á:
   I - Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às
políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
   II - Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
   III - Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
   IV - Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
   V - Oferecer à educação infantil, em creches e pré-escolas, e com prioridade, o ensino fundamental, permitida a
atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua
área de competência, e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à
manutenção e desenvolvimento do ensino.
   Parágrafo único. O município poderá compor o seu próprio sistema de ensino, ou se integrar ao sistema Estadual
de Ensino, na forma da lei.

Art. 139. É obrigatório a existência e o regular funcionamento do Conselho Municipal de Educação, como órgão do
sistema municipal de ensino, com atribuições, composição e funcionamento regulados pelo Conselho Estadual de
Educação e pela municipalidade, definido em lei.
   Parágrafo único. Na composição do Conselho Municipal de Educação, obedecer-se-á o disposto em lei.

Art. 140. A lei estabelecerá o plano Municipal de Educação, de duração plurianual, em consonância com o Plano
Plurianual, e com o Plano Estadual de Educação, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino, nos
diversos níveis e à integração das ações desenvolvidas pelo poder público que conduzam à:
   I - Erradicação do analfabetismo;
   II - Universalização do atendimento escolar;;
   III - Melhoria da qualidade de ensino;
   IV - Formação para o trabalho;
   V - Promoção humanística, científica e tecnológica.

Art. 141. Será estimulado o pluralismo de idioma nas escolas, na medida em que atenda a uma demanda
significativa de grupos interessados ou de origens étnicas diferentes.

Art. 142. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão, e constitui
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.

Art. 143. É assegurado o plano de carreira do Magistério Público Municipal, garantida a valorização da qualificação e
da titulação profissional do magistério, independente do nível escolar em que atue, inclusive mediante cumprimento
do piso salarial definido em lei federal.
   Parágrafo único. Na organização do sistema municipal de ensino, serão considerados

Art. 144. É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários organizarem-se em todos os
estabelecimentos de ensino, através de associações, grêmios ou outras formas.
   Parágrafo único. Será responsabilizada a autoridade educacional que embaraçar ou impedir a organização ou
funcionamento das entidades referidas neste artigo.

Art. 145. Os diretores e vice-diretores das escolas públicas municipais serão cargos de livre nomeação e
exoneração do chefe do Poder Executivo Municipal.
   § 1º A escolha dos diretores das escolas públicas municipais poderá também ser efetuada mediante eleição
direta e universal, pela comunidade escolar, na forma da lei.
   § 2º Nas escolas em que haja previsão do cargo de vice-diretor, e em sendo o diretor escolhido pelo processo
eleitoral, a eleição do vice-diretor será concomitante à de diretor, em chapa formada por ambos os candidatos.

Art. 146. O Município apoiará a educação especial nos órgãos em que for desenvolvida, e criará programas
próprios, havendo necessidade.

Seção II - Da Cultura

Art. 147. O Município instituirá, na forma da lei, o Sistema de Cultura, em consonância ao Sistema Nacional, para
promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, promovendo o desenvolvimento
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.

Art. 148. O Município regulará em lei sobre proteção do patrimônio histórico, cultural e dos museus.

Art. 149. É dever do Município investir na biblioteca pública municipal, oferecendo condições de atendimento ao
público.

TÍTULO V - DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL
CAPÍTULO I - DA ORDEM ECONÔMICA

Art. 150. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a toda existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Art. 151. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de órgãos públicos,
salvo nos casos previstos em lei.

Art. 152. Incube ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Art. 153. O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.

Art. 154. O Município, dentro de sua competência, organizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade
de iniciativa com os superiores interesses da coletividade.

Art. 155. A intervenção do Município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a produção,
defender os interesses do povo e promover a justiça e a solidariedade social.

Art. 156. O Município assistirá os trabalhadores rurais e suas organizações legais, procurando proporcionar-lhes,
entre outros benefícios, meios de produção e de trabalho, crédito e preço justo, saúde e bem-estar social.
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Art. 157. O Município deverá organizar programa especial de abastecimento popular para garantir o acesso da
população de baixa renda aos itens da cesta básica de alimentos.

Art. 158. O Município deverá dispor de recurso financeiros específicos para programas assistenciais, atividades
culturais e esportivas.

Art. 159. O Município destinará anualmente recursos para o custeio e manutenção de creches comunitárias.
   Parágrafo único. Os recursos financeiros destinados às creches comunitárias serão repassados através dos
órgãos competentes.

Art. 160. O Município apoiará e estimulará, na forma da lei, o cooperativismo e o associativismo como forma de
desenvolvimento socioeconômico dos trabalhadores rurais e urbanos, através de:
   I - Incentivo às formas de produção, consumo, serviços, crédito e educação, cooperadas e associadas, como
forma preferencial de desenvolvimento;
   II - Constituição do Conselho Municipal de Cooperativismo e Associativismo, garantida a representação de
trabalhadores rurais e urbanos na definição de políticas públicas de fomento ao desenvolvimento, bem como
assegurar a participação de cooperativas e associações nos órgãos municipais em que a iniciativa privada tenha
assento;
   III - Preferência, quando da igualdade de condições, às cooperativas e associações de trabalhadores rurais e
urbanos, no desenvolvimento de programas governamentais.

CAPÍTULO II - DA POLÍTICA URBANA

Art. 161. O Poder Público Municipal definirá o planejamento e a ordenação da política de desenvolvimento urbano,
obedecendo às diretrizes gerais fixadas em lei, cumprindo atividades e funções de interesse local, visando:
   I - Promover a recuperação das favelas, sua integração e articulação ao perímetro urbano;
   II - Impedir as agressões ao meio ambiente, estimulando as ações preventivas e corretivas;
   III - Melhorar cada vez mais a qualidade de vida da cidade;
   IV - Promover, definir e realizar a função social da propriedade urbana;
   V - Impedir que a cidade cresça desordenadamente, corrigindo suas distorções;
   VI - Preservar os sítios, edificações e monumentos de valor histórico e cultural;

Art. 162. O Município elaborará, através de lei, diretrizes gerais de ocupação do território que garantam as funções
sociais da cidade e da propriedade.
   § 1º Toda vez que houver ampliação ou expansão urbana, o projeto deverá vir acompanhado do correspondente
saneamento de regime urbanístico;
   § 2º O Município assegurará a participação das entidades comunitárias legalmente constituídas, na elaboração de
um novo Plano Diretor e assuntos que digam respeito às vilas e bairros, toda vez que se fizer necessário.

Art. 163. O Poder Público Municipal executará a política de desenvolvimento urbano, objetivando ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, observadas as diretrizes
gerais definidas em lei.
   § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política
   § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no plano diretor;
   § 3º O Poder Público Municipal poderá, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos
termos da lei federal, ao proprietário de solo urbano não edificado, subtilizado ou não utilizado, que promova seu
adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente, de:
      I - Parcelamento ou edificação compulsórios;
      II - Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
      III - Desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o
valor real da indenização e os juros legais, ou conforme dispuser a legislação específica.

CAPÍTULO III - DA HABITAÇÃO

Art. 164. O Poder Público, em consonância com o Estado e com a União, estabelecerá programas de acesso à
habitação à população, como condição essencial de desenvolvimento.
   § 1º Os projetos de interesse social serão promovidos e executados de forma cooperativa com todos os
interessados e dar-se-á prioridade à construção de moradias populares;
   § 2º As unidades habitacionais de cunho comunitário, onde residem pessoas carentes, terão preferência no que
diz respeito à construção de creches, telefone público e escola de ensino fundamental com atendimento ao pré-
escolar.
   § 3º Para que seja viabilizado o constante do parágrafo anterior, o Poder Público fará completo levantamento da
realidade existente a fim de que sejam preenchidos os requisitos exigidos por lei.

CAPÍTULO IV - DO MEIO AMBIENTE
Art. 165. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
   § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
      I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;
      II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético;
      III - Definir, no âmbito da sua competência, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
      IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
      V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
      VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;
      VII - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.
   § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.



CAPÍTULO V - DA ORDEM SOCIAL

Art. 166. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social.

CAPÍTULO VI - DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 167. O Município prestará assistência social a quem dela necessitar visando, entre outros, os seguintes
objetivos:
   I - Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e a velhice;
   II - Amparo aos carentes e desassistidos;
   III - Promoção da integração ao mercado de trabalho;
   IV - Habilitação e realização das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida social e
comunitária.

CAPÍTULO VII - DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA

Art. 168. A saúde é direito de todos munícipes e dever do Poder Público, assegurada mediante políticas sociais e
econômicas que visem à eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção e recuperação.

Art. 169. Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo anterior, o Município promoverá por todos os meios ao seu
alcance:
   I - Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, educação, transporte e lazer;
   II - Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
   III - Acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município, proteção e recuperação da saúde, sem
qualquer discriminação.

Art. 170. As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita preferencialmente através
de serviços públicos e, complementarmente, através de serviços de terceiros.

Art. 171. São atribuições do Município, no âmbito do Sistema Único de saúde:
   I - Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde;
   II - Planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção
estadual;
   III - Gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho; IV. Executar
serviços de:
      a) vigilância epidemiológica;
      b) vigilância sanitária;
      c) alimentação e nutrição;
   V - Planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado e a União;
   VI - Executar a política de insumos e equipamentos para a saúde;
   VII - Fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre saúde humana e atuar, junto aos
órgãos estaduais e federais competentes, para controla-las;
   VIII - Formar consórcios intermunicipais de saúde;
   X - Gerir laboratórios públicos de saúde;
   XI - Avaliar e controlar a execução de convênios e contratos, celebrados pelo Município, com entidades privadas
prestadoras de serviços de saúde;
   XII - Autorizar a instalação de serviços privados de saúde e fiscalizar-lhes o funcionamento.

Art. 172. As ações e os serviços de saúde realizados no Município integram uma rede regionalizada e hierarquizada
constituindo o Conselho Municipal da saúde no âmbito do Município, organizando de acordo com as seguintes
diretrizes:
   I - Comando único exercido pela Secretaria Municipal de Saúde ou equivalente;
   II - Integridades na prestação das ações de saúde;
   III - Organização de distritos sanitários com colocação de recursos técnicos e práticas de saúde adequadas à
realidade epidemiológica local;
   IV - Participação em nível de decisão de entidades representativas dos usuários, dos trabalhadores de saúde e
dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações de saúde
através do Conselho Municipal de caráter deliberativo e paritário;
   V - Direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes a promoção, proteção
e recuperação de sua saúde e da coletividade.
   Parágrafo único. Os limites dos distritos sanitários referidos no inciso III constarão do Plano Diretor de Saúde e
serão fixados segundo os seguintes critérios:
   I - Área geográfica de abrangência;
   II - Adstrição de clientela;
   III - Resolutividade de serviços à disposição da população.

Art. 173. O Prefeito convocará anualmente o Conselho Municipal de Saúde para avaliar a situação do Município, com
ampla participação da sociedade, e fixar as diretrizes gerais da política de saúde do Município.

Art. 174. A lei disporá sobre a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde que terá as seguintes
atribuições:
   I - Formular a política municipal de saúde, a partir das diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde;
   II - Planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados a saúde;
   III - Aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos ou privados de saúde, atendidas as
diretrizes do plano municipal de saúde.

Art. 175. As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, mediante
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fim lucrativos.

Art. 176. O Sistema Único de Saúde no âmbito do Município será financiado com recursos do orçamento do
Município, do Estado, da União e da seguridade social, além de outras fontes.
   § 1º Os recursos destinados às ações e aos serviços de saúde no Município constituirão o Fundo Municipal de
Saúde, conforme dispuser a lei;
   § 2º Será obrigatória a existência e o regular funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, mantido com recursos
da União, Estado e Município. O Município terá autonomia na administração dos recursos do Fundo Municipal de
Saúde dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde e após deliberação e aprovação do Conselho Municipal de
Saúde, o qual prestará contas trimestralmente;
   § 3º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos.



CAPÍTULO VIII - DO DESPORTO E LAZER

Art. 177. É dever do Município fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um,
observados:
   I - A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;
   II - A destinação de recursos públicos para promoção prioritária do desporto educacional;
   III - O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional.

CAPÍTULO IX - DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Art. 178. Será obrigatório a existência e o regular funcionamento do conselho municipal da Agricultura e
Abastecimento e Meio Ambiente, composto por entidades associativas, por profissionais da área e pelo Poder
Público Municipal, de caráter consultivo, com o número de membros e representatividade definidos em lei.
   Parágrafo único. A lei determinará as atribuições do referido Conselho.

Art. 179. Nos limites de sua competência, o Município estabelecerá suas ações nas áreas de agricultura,
abastecimento e meio ambiente, fixadas a partir de Planos Plurianuais de Desenvolvimento, contemplando:
   I - Apoio ao cooperativismo, associativismo e sindicalismo;
   II - Proteção do meio ambiente;
   III - Execução de programas integrados de conservação de solo, reflorestamento e de aproveitamento de recursos
hídricos;
   IV - Incentivo a agroindústria associativa sob controle dos pequenos agricultores;
   V - Incentivo à pesquisa;
   VI - Assistência técnica de extensão rural;
   VII - Programas de irrigação;
   VIII - Incentivos a programas de aproveitamento de resíduos orgânicos;
   IX - Incentivo a comercialização direta entre produtores e consumidores;
   X - Incentivo à armazenagem comunitária;
   Parágrafo único. Para viabilizar a efetivação dos planos plurianuais de desenvolvimento para o setor agrícola, o
Município deverá garantir o bom estado das estradas vicinais, programas de eletrificação e telefonia rural, com
vistas a melhorar a infraestrutura para a produção agrícola, e habitação, saúde e educação para os agricultores,
com vistas a melhorar as condições de vida e de trabalho do produtor rural.

Art. 180. O plano plurianual de desenvolvimento do setor agrícola e sua previsão orçamentária de execução serão
elaborados com a participação do Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 181. Fica assegurada parcela do orçamento do Município destinada à execução dos planos plurianuais de
desenvolvimento do setor agrícola, na forma da lei.

Art. 182. O Município incentivará os pequenos agricultores a adquirirem coletivamente seus insumos.

Art. 183. Por delegação de competência dos órgãos responsáveis da União ou do Estado, através de convênio, o
Município poderá assumir a inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal, de acordo com a
legislação pertinente, natureza e forma de comercialização.

Art. 184. A administração municipal se integrará com órgãos federais e estaduais para desenvolver atividades afins
com processos de assentamento.

Art. 185. A administração Municipal realizará cadastramento dos trabalhadores rurais sem terra do Município, a
partir de critérios e mecanismos de cadastramento, verificação e identificação estabelecidos pelo Conselho
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 186. Na execução dos assentamentos, o Município dará seu apoio à formas cooperativas, associativas ou
comunitárias.

Art. 187. A aplicação de defensivos agrícolas, no território do Município, obedecerá a Lei Federal em vigor.

Art. 188. É expressamente proibida a colocação dos vasilhames de defensivos agrícolas em poços desativados,
margens de cursos d’água ou outros locais com possibilidade de contaminação ambiental, bem como a
reutilização destes vasilhames para qualquer outro
   Parágrafo único. Será de responsabilidade única e exclusiva do comerciante de defensivos agrícolas o
recebimento e a destinação final dos vasilhames inutilizados, respondendo administrativa, civil e criminalmente em
caso de omissão.

Art. 189. O abastecimento de máquinas de pulverização deverá ser realizado através de abastecedores individuais
ou comunitários, conforme modelo fornecido pelos órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural;
   Parágrafo único. Cabe ao Executivo local a cedência de material, mão de obra e infraestrutura necessária, para
execução desta obra, conjuntamente com a comunidade.

Art. 190. É expressamente proibido o transporte ou o armazenamento de defensivos agrícolas, ou outros produtos
tóxicos, juntamente com qualquer produto alimentar, de consumo humano ou animal.

Art. 191. Ë proibido o armazenamento de defensivos agrícolas em locais de livre acesso ao público ou animal, em
prédios residenciais ou em locais onde se armazenem alimentos de consumo humano ou animal.

Art. 192. O lixo hospitalar deverá ser recolhido separadamente do lixo urbano e depositado em local separado.

CAPÍTULO X - DO MANEJO DO SOLO E DA ÁGUA

Art. 193. Todo trabalho de recuperação, conservação e manejo do solo e da água que venha a ser realizado no
Município, seguirá as normas tecnológicas do Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas (PNMH)
devidamente adequado á realidade local.

Art. 194. A utilização e manejo do solo agrícola serão executados mediante planejamento embasado na capacidade
de uso do solo, de acordo com o manejo conservacionista de Microbacias Hidrográficas.

Art. 195. O planejamento do uso adequado do solo deverá ser realizado independente de divisas e limites de
propriedades, desde que haja comum acordo.
   Parágrafo único. Entende-se por uso adequado do solo, o conjunto de práticas de procedimento que visem à
conservação, melhoramento e recuperação do solo, atendendo a função socioeconômica da propriedade.



Art. 196. É proibido o uso das vias públicas como canal escoador da lavoura.
   Parágrafo único. Serão estabelecidas penalidades para aqueles que não cumprirem com a legislação sobre o
meio ambiente em vigor, a cargo do Poder Público.

Art. 197. A preservação e construção de estradas municipais deverão ser realizadas considerando o plano de
Manejo de Microbacias Hidrográficas.

Art. 198. É proibido o desmatamento de áreas com cobertura vegetal nativa do Município, exceto com autorização
específica dos órgãos ambientais competentes.

Art. 199. Cabe ao Poder Público Municipal promover o reflorestamento em áreas impróprias para a agricultura
intensiva.
   § 1º Para determinação destas áreas em questão, será tomado como base o mapa de classificação de
capacidade do uso do solo;
   § 2º Cabe ao Poder Público Municipal o fornecimento de mudas nativas e exóticas, a assistência técnica local a
prestação de serviços de informações para a realização destes programas de reflorestamento:

Art. 200. Ninguém poderá, sem licença prévia da Prefeitura Municipal, construir obras de qualquer espécie nos
mananciais hídricos, tais como barragens, drenos, ou defesa contra inundação.
   Parágrafo único. Obras desta natureza deverão ter acompanhamento de responsável técnico, com competência
técnica e jurídica, nos termos da legislação em vigor.

Art. 201. É expressamente proibida a emissão de dejetos orgânicos, humanos ou animal, bem como resíduos de
indústria ou domésticos, em mananciais hídricos ou poços desativados que venham comprometer a qualidade da
água.
   § 1º Esta norma é valida tanto para a área urbana como rural;
   § 2º A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal responsável, definida em lei.

Art. 202. É dever do Município a proteção da fauna, da flora e da paisagem natural, vedando as práticas que
coloquem em risco a sua função ecológica ou paisagística, provoquem extinção de espécies, ou submeta animais a
crueldades.

Art. 203. O município manterá, em caráter complementar à União e ao Estado, serviço oficial de Assistência Técnica
e Extensão Rural garantindo atendimento prioritário aos pequenos produtores e a suas formas associativas.

CAPÍTULO XI - DO CONTROLE DE DOENÇAS ZOONÓTICAS

Art. 204. O município disponibilizará, dentre a equipe de multiprofissionais de Saúde Pública, médico veterinário ou
outro profissional equivalente, responsável pela vigilância das áreas de alimentação, educação, controle e
erradicação de doenças zoonóticas.

Art. 205. É proibido o uso de anabolizantes, hormonais ou não, como estimulantes no processo de engorde de
animais, uma vez reconhecidamente nocivos à saúde humana.

Art. 206. Haverá fiscalização por parte das Secretarias responsáveis, do controle de qualidade sobre os alimentos
de origem animal e vegetal, produzidos na circunscrição do município, bem como de seus derivados, sendo que a
concessão de alvará somente será permitida se o fabricante comprovar a supervisão dos trabalhos por responsável
técnico competente, cuja contratação será de responsabilidade do fabricante.
   Parágrafo único. O transporte de carne do matadouro até o local de comercialização, somente poderá ser feito por
veículo apropriado conforme normas higiênico-sanitárias exigidas pela Saúde Pública.

Art. 207. Todo e qualquer estabelecimento que comercializar produtos de origem animal e seus derivados, deverá
preencher todos os requisitos definidos nas normas de Saúde Pública, fiscalizada pela Secretaria responsável, que
liberará ou não seu funcionamento.

Art. 208. O produtor que vender leite in natura, no perímetro urbano deverá se cadastrar junto à Secretaria da
Agricultura do Município para fins de avaliação da sanidade, dos animais; este cadastramento será sem ônus para
o proprietário.

Art. 209. Fica proibida a criação de suínos e animais de grande porte, no perímetro urbano da cidade, e os de
pequeno porte que não obedeçam às condições de higiene e causem transtorno à população.

TÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 210. Será assegurado pelo Poder Público Municipal apoio, inclusive material quando justificado, a grupos
autônomos de cunho artístico, de estudos relacionados aos interesses sociais e movimentos populares.

Art. 211. Nos programas de comunicação da Prefeitura, à nível de imprensa escrita e falada, será concedidos
espaço para a população, entidades associativas, movimentos populares, grupos de estudos e artísticos
divulgarem suas ideias e práticas.

Art. 212. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos ativos, inativos e dos pensionistas, previsto no art.
21 desta Lei Orgânica Municipal, terá vigência a partir do segundo exercício financeiro seguinte ao da publicação
desta Emenda à Lei Orgânica Municipal.

Art. 213. Esta Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 214. Ficam expressamente revogados os artigos 111, 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 10, 11, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 94-A, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123. 123-A, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 e 181, todos da antiga Lei Orgânica Municipal.

SALA DE REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAIBATÉ, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, EM 06 DE MARÇO DE 2014.
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