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APRESENTAÇÃO

o Municlpio é o ente constitutivo, mais concreto e palpável da
nossa Federação. É no âmbito dos seus limites ffsicos e geográficos que
se materializam os mais angustiantes e complexos problemas que a s0

ciedade enfrenta hoje.

A Nova Constituição Federal consagra os principios da descentrali
zação, estabelecendo um maior controle da comunidade sobre o aparelho
do governo local, com mecanismo de democracia participativa através da
iniciativa de leis, consultas publicas no planejamento municipal e oontas
do Prefeito à disposição dos cidadãos.

Cresce, assim, a responsabilidade polftica e jurfdica das lideranças
municipais.

Ibiquera-6a, abril de 1990.

Lula Alberto de Souza
Presidente
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Oferta ,. Prelelta
Perao! r,ope. lf. 80rae.

PREÂMBULO

NÓS, OS .REPRESENTANTES DO POVO DE IBIQUERA,

CONSTITUíDOS EM PDDER LEGISLATIVO ORGÂNICO DESTE

MUNIClplO, REUNIDOS EM CÃMARA MUNICIPAL, COM AS

ATRIBUiÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 29 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAl., SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, VOTAMOS E

PROMULGAMOS A SEGUINTE LEI ORGÂNICA:
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TITULO I
DOS FUNDAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

ART. 10 - O Munldplo de lbiquera, pessoa jurfdica de direito público intemo,
ê a unidade territorial que integra a orgarizaçll.o polfl:lca-adminislratlva da Repóbllca
Federativa do Brasn, dotada de autll'lomia poIlIca, administrativa, financeira e le
gislativa nos termos assegurados pela Constituição da Rep6blica, pela Constitui

çAo do Estado e por esta Lei Orgânica.

ART. Z1- O Território do Municrpio poderã ser diviáldo em distritos, criados,
organizados e suprimidos por lei municipal, observada a legislação estadual, a
consulta plebiscitária e o disposto nesta Lei Orgânica.

* Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes,
eleitos ou diretamente, nos termos da ConslibJiçAo Estadual e desta lei Orgânica.

ART. 3'2 - SAo objetivos fundamentais dos cidadãos deste Munic~1o e de
seus representantes:

- assegurar a construçao de uma sociedade livre, justa e solldârla;

11 - garantir o desenvolvimento local e regional;

III - contribuIr para o desenvolvimento estadual e nacional;

IV - erradicar a pobreza e a marglnalizaçlio e reduzir as desigualdades s0

ciais na área urbana e na área rural;

V - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça. credo.
cor, idade e quaisquer outra forma de dlscrlmlnaçtlo•

• O Munlcfpio, objetivando integrar a organização. o planejamento e a exec~
çAo de fuoçOespOblicas de Interesses regional comum, pode associar-se aos de
mais munlcfpios imftrofes e ao Estado, para formar a Região da Chapada Oiamao
tln..

PARÁGRAFO ÚNICO - O Munlcfplo poderá,. mediante autortzaç!k:l de lei
munIcipal. celebrar convênios, consórcios, contratos com outros munlcfplos, com
InstltulçOes pObllcas ou privadas ou entidades representativas da comunk:lade para
planejamento. execução de projetos. leis, serviços e decis6es.

ART. 42 - O Munldplo de Iblquera. unidade territorial do Estado da Bahia,
pessoa julfdica de direitos p{Jb~cos Interno, com autor'lOllla poIftica. administrativa

13
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e financeira, ê organizado e regido pola presente lei Orgânica e demais leis que
adotar na forma da ConstltulçAo Federal e da COllst"ulçAo Estadual.

§ 11/ _ São srmbolos do Munlcfplo de lbiquem a bandeira, o brasão e o hino
nacional.

rendas, sem prejufZO da obrlgalOrledaele ele prestar conla9 e publI
car balanceies nos prazos nxados em lei;

V - fixar, fiscalizar e cobrar larlfas ou preços plIb11cos;

VI - criar, organizar e suprimir dlstrtlos, observada a IegIslaçAo es~

taduaJ;

§ 29 - O Munlcrplo tom sua sede na cidade de lbiquera;

§ 311 - Qualquer atteração territorial só poderá ser feita na forma da Lei C0m
plementar Estadual, preservando 8 continuidade e a unidade hlsl6r1co cultural do
ambiente IAbano, dependente de consulta prévia às populaçOes Interessadas, me
diante plebiscito.

ART, 59 - Constituem bens do MonIcrplo 10das as coisas móveis, imOvels,
direitos e ações que a qualquer Ululo lhe porlençam.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Munláplo lem direlto à partlclpaçAo no resultado
da exploração de petrOleo ou gãs natural, de recursos hldrlcos para fins de gera
ção de EIflef'QIa elétrica e de outros recursos minorais de seu terrilório:

I - águas nuentes emergentes e em depOslto, localizadas exchJslvarnente
em seu território;

11 - renda proveniente do exercfclo de suas atividades e da prestação de
serviço.

ART. 60 - São poderes do Munlcfplo,lndepondentes e harmônicos entre si, o
legislativo e o Executivo.

TITULO 11
DA COMPET~NCIADO MUNlclPIO

SEÇÃO'
DA COMPET~NC'APRIVATIVA

ART. ]li-Compele ao Munic~:

I -legislar sobre o assunto de rJleresse local;

11 - suplementar a loglslação Iodefal e a estadual no que couber;

111 - elaborar o plano plurianual e o orçamento anual;

IV -Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas

14

VII - dispor sobre organização, admlnlstraçAo 8 8XSCUçAo dos serviços
municipais;

VIII - dispor sobre admlnlstraçAo, utlllzaçAo e allenaçAo dos bens pO-
bIiCos;

IX -Instituir o quadro, os planos ele carreira e O regime 0nIc:0 dos servi-
dores pObIcos;

X - organizar e prestar, /ketamente ou sob o regme ele concesslo, 08
serviços p(bIcos locais, Incluslv8 o ele transporte cdetivo, que tem
caráler essencial;

XI - manter, com a COClpemçAo técnica e ftnancelra da UnIAo e do E&-
lado, programas ele educaçAo pré-escolar e de ensino h..rldamllntal;

XII - instituIr, executar e apoiar programas educacionaIs e culturais que
propiciem o plano de desenvolvimento da. criança e do 8doIescente;

XIII - amparar, de modo especial, OS Idosos e os POrtadores de dellcl-
ência;

XIV - estknular a parliclpaçAo popular na IormolaçAo de poMIcaa pQblcaa
,,,\ e sua açAo governamental, estabelecendo programas de incentivo

a projetos de organização comunilAlta nos campos social e eco
nOmico, cooperativas ele produçAo e mutlroes;

,
XV - prestar, ocm a cooperaçAo t6cnIca • "nanceIra da UnI60 • do Es-

tado, serviÇOs de at~k)à saOcle da. populeçAo, Induslve as
sistência nas emergêOcIas médIoo-hospltalares de pronb-aoc:ono,
com recursos próprios ou mediante oonvAolo com entId8de espe
cializada;

xv! - pIaneiar e controlar o uso, o parcelarnenk> • a ocupaçlo do solo em
seu lerril6rio, espedalrnente o de sue zona lM'bena;

XVII - estabelecer normas de edIceçAo, de loMamenIo, de amJIIT'l8l"IIo.
ele zoneamento urbano e rural, bem CCll'T'IO as 1mItaç6ea~
cas convenientes à ordenaçAo do sou tentt6flo, obHrvadas AI c:I
retrtzes de Ler Federal;

XVIII - Instituir, planejar e llscalzar programas dedaHn~ urbano

,.

Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.8 - Ano IX - Nº 286



,.

nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as
dlrotrlzes estabe1eck:las na legislação federal, sem prejuCzo do

exerdcio da competência cormm correspondente;

XIX - prover sobre a limpeza das vias e logradouros púbMcos, remoçA0 e
desllno do Uxo domiciliar 0lJ não, bem como de outros detritos e re
slduos de qualquer natureza;

XX - conceder e renovar Mcença para Iocalizaçlio e funcionamento ~
estabelecimentos Industriais, comerclals, prestadores de serviços
e qualquer outros;

XXI - cassar a lcença concedida ao estabelecimento, cuja atividade ve-
nha a se tomar prejudicial à saCJde, à higiene, à segurança, ao sos
sego e aos bons costLlTlE!S;

XXII - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para
fooclonamento de estabelecimento Industrtals, comerciais, de ser
viços e outros, atendidas as normas da leglslaç!io federal aplicAvel;

XXIII - organlzar e manter os serviços de flscalizaçAo necessários ao
exerclclo do seu poder de polrcla aânnlstratlva;

XXIV - fiscalizar, nos locais de venda, peso, medidas e condk;Oes sanitA
rias dos gêoeros ahentfclos, observada a Ieglslaç!io federal parti-

"""""xxv - dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorlas apreen
didos em decorrência de transgressão da Ieglslaçllo mlKlicfpel;

XXVI - dispor sobre registro, guarda. vacinação e captura de animaIs, com
a finalidade precrpua de controlar e erradicar moléstias do que pos
sam ser portadores 0lJ transmissores;

XXVII - dsclpllnar os serviços de carga e descarga, bem como fixar a 10
nelagem mâxlma pennItida a vefculos que circulem em vias plbli
cas lTllJnlclpals, lncluslve nas vk:lnals, cuja conS8f'VaçAo seje de

sua ~tência:

XXVIII - slnaIIzar as vias Ufbanas e as estradas municipais, bem como re
gulamentar e flscalzar sua utilizaçlio;

XXIX - r9gUlamentar a utilizaçAo dos logradouros póbllcos e, especial
mente no perfmetro urbano, detennlnar o Itln8fárlo e os poolos de
parada obrigatória de vefculos de transporte coletivo;

XXX - fixar e slnaizar as zonas de silêoclo e de trAnsito 8 tráfego em
condIçOes de utllzação dos bens póbUcos de uso oorrun;

XXXI - regular, licenciar, executar, "scelzar, conceder, pannitir ou autori
zar, conforme o caso:
a) - o serviço de carros de aluguel, Inclusive o uso do taxmetro;
b) - os serviços funerários e os cemitérios;
c) - os serviços de mercados, loiras e matadouros públicos;
d) - os serviços do construçlio e consOfvação de estradas, ruas,

vias 0lJ camlnllos municipais:
e) -,~ serviços de Iluminação púbica;
f) - a afixaçlio de cartazes e anúncios, bem corro a utilizaçoo de

quaisquer oulros melos de publicidades e propagandas nos l0

cais su;eitos ao poder de potcla municipal;

XXXII - fixar os locais de estabeleclmenlo público de láxis e demais verc~

los;

XXXIII - estabelecer servidões acrnInlstratlvas necessArias à realizaçáo de
SEl1JS serviços, Inclusive a dos seus concessionários;

XXXIV - adquirir bens, Inclusive por melo do desapropriaçAo;

XXXV - assegurar a expedição de certldOos, quando requeridas às reparti
~s municipais, para detasa de direitos e esclarecimento de si
tuaçOes.

§ l tt - As competências pravlslas neste artigo nlio esgotam o execdclo pri
v.llvo de outras na forma da lei, desde que atenda ao peculiar interesse do Munid
pio e ao bem-estar de sua populaçAo e nlio conllite com a competência federal e
••taclual,

§ 2fJ - As nonnas de edIl1caçlio de loteamento e arruamento, a que se refere
o Inciso XVII deste artigo, deverAo exigir reserva ele áreas destinadas a:

a) - zonas verdes e demais logradouros públicos;
b) - vias de trAfego e de passagem de canaUzações públicas, de esgotos e

de águas pluviais;
c) - passagem de canah:açAo pública de esgotos e de àguas pfuvlais nos

fundos dos lotes, obedecidas as dimensões e demais condições esta
belecidas na legislação.

§ 'J9 - A lei que dispuser sobre a guarda municipal, destinada à proteção dos
bens, serviços e InstalaçOes municipais, estabelecerA sua organizaçlio e compe
tência.

§ 4tt - A polfllca de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as
funçOes socials da Cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, deve ser

17
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consubstanclada no Plano Diretor de DesenvoMmento Integrado, nos lenT10S do
Art. 182, § 12, da Constituição Federal

SEÇÃO 11
DA COMPmNCIA COMUM

ART. S2 - ~ da competência comum do Munlcfplo, da UnlAo e do Estado, na
forma prevista om lei Complementar Federal:

- zelar pela guarda da Constituição, das leis e das lnstttulçOes democrá
ticas e conservar o patrirnOfllo ptiblco:

11 - cuidar da assistência púbica, da proteção e garanMa das pessoas
portadoras de deficiência;

11I - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor hlst6l1co e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sMos
arquool6glcos;

IV - impedr a evasão, a destruição e a descaractertzaçAo de obras de arte
e de outros bens de valor histórico, artlstlco ou cultora!;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, fi educaçAo e li clêncla;

VI - proteger o meio-ambiente e corrbater a poIuiçAo em qualquer de suas
formas;

VII - preservar a floresta, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a ProduçAo agropecuAria e organizar o abastecimento ai
mentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhorta das
condições habitacionais e de saneamento béslco;

X - combater as causas da pobfeza e os fatores de marglnaJizaçAo, PIO"
movendO a integração social dos setores desfavorecidos:

XI - registrar, acompanhar e fscalizar as concessOes de direitos de pes
quisa e exploração de recursos hfdricos e minerais em seus terr1lOr1os;

XII - estabelecer e implantar poII'tica de educaçAo para a segurança do
trânsito.

SEÇÃO 11I
DA COMPETI':NCIA SUPLEMENTAR

ART. t:fl - C<mpete ao Munlclplo suplementar a IegIslaçAo federa! e a esta-

16

(tual, no Que couber, e aqulo que disser respeito ao seu pecular interesse, visando
AC!Aplá-la à realidade e às l'léCessidades locais.

TITULO 11I
DAS VEDAÇOES

ART. 10 - Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, ao Municfpio
6 vedado:

- estabelecer cultos religiosos 0tJ Igre;as, subvenclooMos, embaraçar~

lhes o luncionamento ou manler com os seus representantes relaç6es
de dependência ou alança, ressalvada, na forma da lei, a cotaboração
de Interesses póblicos;

11 - recusar fê aos documentos póblicos;

111 - criar distinções entre brasileiros ou pre'erênclas entre si;

IV - subvencionar ou auxnlar, de Qualquer fOrma com recursos póblicos,
pela imprensa, râdio, televis&>, ser/lços de altcrfalante, cartazes, anún
cios ou outro meio de comunlcaçAo, propaganda potnico-partidária ou a
que se destinar a campanhas ou otljetlvos estranhos à administração e
ao interesse púbrlCO.

TITULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SEÇÁO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

ART. 11 - A adminlstraçlio pública direta, indirela ou fundacional, de qual

Quer dos Poderes do Municlpio, obedecerá aos principies de legalidade, impessoa
lidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

- os cargos, empregos e 'unções ptiblicas sl'to acessfveis aos brasilei
ros que preencham os requisilos eslabeleddos em lei;

11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso p6b1lco de provas ou de provas e tftulos, ressal
vadas as nomeações para cargo em comissão declaradas em lei de
Wvre nameaçAo e exoneraçAo;

111 - o prazo do vnMdade de concurso pOblico será de alá dois anos, prof~

rogãvel uma vez, por Igual perfodo;
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IV - durante o prazo irrl>rorrogável previsto no ecfital de convocaçAo,
aquele aprovam em concurso pOblco de provas ou de provas e 'lu·
los deverá ser coovocado com prioridade sobre os novos concursa
dos, para assumir cargo ou emprego na carreira;

V - os cargos em comissão e as funções de confiança deverAo ser
9Kercidos. preferencialmente. por servidores ocupantes de cargo de
carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em
Ie!;

VI - ê garanlX:lo ao servidor póbfico o direito à Ivre assoclaçAo sindical;

VII - o di'eito de greve será exercido nos lermos e nos Imites definidos
em Lei Compfementar Federal;

VIII - a lei reservará perceotual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas por1adoras de defICiência e definirá os critérios de sua ad
mlssAo;

IX - a lei estabelecerá os cargos de contratação por tempo determinado,
para atender a necessidade temporAria de excepcional Interesse pú
blico;

X - a revisão geral da rernuneraçAo dos servidores pOblicos fer·se-á
sElfTl)I'e na mesma data;

XI - 8 lei fixará o limite máxino entre a maior e a menor remuneração dos
servidores plbncos, observados, como limite máximo, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo nAo poderAo ser
superiores 90S pagos pelo Poder Executivo;

XJII - ê vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para eleito
de remuneração de pessoal do serviço póblico, ressalvado o dis
posto no Inciso anterior e no § 12 do Art. 19, desta Lei OrgânIca;

XIV - os acrêsdmos pecuniârios percebidos por servidor p(Jbllco não se
rAo CClfl1Xllados, nem acumulados para fins de concessão de 8crês
cmos ulteriores, sob o mesmo IrMo ou lctêrlUco lu'ldameoto;

XV - os vencrnentos dos servidores públicos são Irredulrvels e a remu~
ração observará o que dispõem os Incisos Xl e XII deste ar1Igo, bem
como os artigos 150 li, 153 111, § 29 I, da ConstllulçAo Federal; I

XVI - é vedada a acurnJlaçao rem.Jnerada da cargos pObllcos, exceto
quando houver col'TÇ8tibirldade de horários:
a) - a de dois cargos de professor;

b) - e de um cargo de professor com outro técnico ou cienlllico;
c) - a de dois cargos prtvativos de médco;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funç6es e abrange
autarquias, empresas públ!cas, sociedade de ecooorria mista e fun
daçOes mantidas pelo Poder PGbUco;

XVIII- a admlnlstraçll.o fazerldér1a e seus servidores fiscais terão, dentro de
suas Areas de competência e jurisdiçAo, precedência sobre os 00.
mais selOfes administrativos na forma da lei;

XIX - somente por lei espedllca, poderio ser criadas empresas pt'iblcas,
sociedade de ecooomla msta, autarquia ou fundaçAo púbica;

XX - depende de autorizaçAo Ieglslatlva, em cada caso, a criação de sul;
slctiêrias das entldsdes mencionadas no Inciso ~terior, assm como
a partlc"açll.o de qualquer delas em empresas privadas;

XXI - ressalvados os casos especlflcados na legislação, as obras, 05 ser
vIços e alienaçOBs serAo contratados mediante progresso de Rcita
çAo pública que assegure igualctade de condições a 1odos os concor
rentes, com cláusulas que estabefeçam obrigaçOes de pagamento
mantidas as condições eletivas da proposta nos termos da Ie~ exi
gindl>se a qualificaçAo técnica e econOmica indispensével à garantia
de C\Il1)fimento das obrigaçOBs.

§ 12 - A poblcldade dos atos, programas, obras, seMÇ'os e campanhas dos
OrgAos públicos deverá ter caréter educativo, Informativo ou de ori8f1taçAo social,
e:telB t'lêo podendo constar nomes, slmbolos ou magens que caracterizem promo
çAo pessoal de aulolidades ou de servidores p(Jbllcos.

§ 2!2 - A não observAncla do disposto nos incisos 11 e 111 deste artigo implica
r! a nuldade do alo e a poniçAo da autoridade responsável oos termos da IeL

§ 3'2 - As reclamações relativas ti prestaçAo de serviços pGblicos serão ds
clplnadas em lei.

§ 4t' - Os atos de Improbidade administrativa mportarAo a suspensllo dos
direitos pollticos, a perda da lunçllo polftlca, a Indlsponiblldade dos bens e o res
llarclrmento ao erário, na forma e gradação previstas em Ie~ sem prejulzo de açêo
penal cablvel.

§ ~ - Os prazos de prescriçâQ para IIfdtos pmtlcados por qualquer agente,
servidor ou nao, que causem preJufzos ao erário, ressalvadas as respectivas
OÇÕ&s de ressarcimento, silo os estabelecidos em Lei FederaL
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§ 59 - As pessoas Jurfdlcas de direito póbllco e as de elreno privado, pres-.
doras do sorvlços p(A)llcos, respooderêo pelos danos que seus agentes, t\8S..

qualidade, causaram a tercelros, assegurado o direito de regresso contra o re8
ponsável nos casos de dolo ou culpa.

SEÇÃO"
DOS SERVIOORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

ART. 12 - O Munldplo Instituirá regime julfdlco Onloo e planos de carreira
para os servidores da adminlslraçAo pObllca direta, das autarquias e das funda
çOos públicas.

§ 1~ - A lei assegurará, aos servidores da admlnislraç80 dlreta,lSC)l'l(ll1ja de
vencimentos para cargos de atribuiçOos iguais ou assemehados do mesmo Poder
ou entre servidores do Poder Execu~vo e legislativo, ressalvadas as vantagens
de caráter individual e as relativas ê natureza ou local de trabalho.

§ 2!l- AplJcam-se aos servidores munldpels os direitos segoImes:

I - salário rntllmo, ftxaoo em lei Federal, com reajustes per\6dcos;

11 - irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convençAo ou acordo
coletivo;

111 - décimo terC91ro salárto, com base na remuneração integral ou no va-
lor da aposentadoria;

IV - remJooraçao do trabalho noturno superior ao diurno;

V - salário ramAla para seus dependentes;

VI - duraçao do trabalho normal nao superior a oito horas diárias e qua-
renta horas semanais;

VII - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

VIII - remuneraç80 do serviço extraordinário, superior, no mrnlmo, a cin
qüenta por cento daquela praticada nonnalmente;

IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço (1/3)
a mals que o salário normal;

X - icença li gestante, remunerada, do cento e vinte elas;

XI -licença ê par1ernldade nos termos da lei;

XII - proleçâo do mercado do trabalho da mJher nos termos da lei;

XIII - reduçâo dos riscos Inerentes ao trabalho;

XIV - aelclonal de rernuneraçlio para as atividades penosas, Insalubres ou
perigosas na fOfm8 da Ie~
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XV - prolblçAo de diferenças de salários, de exercfdo de funçOes e de
critério de admissAo por motivo de sexo, idade, cor 00 estado civil;

XVI - rlCença para tratamento de interesses partlcurares sem remuneraçAo;

XVII - direito de greve, cujo exercfclo se dará nos termos e limites deftnldos
em Lei Complementar Federal;

XVIII- seguro contra acidente de trabalho;

XIX - aperfeiçoamento pessoal e funcionai;

XX - aviso prévio proporcionai ao tempo de serviço nos termos da lei.

ART. 13 - Ao servioor púbico municipal, em exercrclo de mandato eletivo,
.plcam-se as seguintes disposições:

- tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou dlstrttaf, fIcarA 8fas~

tado de seu cargo, emprego 00 funçAo;

11 -Investido no mandato de Prefetto, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-fhe lacultado optar pela sua remuneraçAo;

UI - investido no mandato de Vereador, havendo compalJblldade de horA
rios, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou funçAo, sem
prejufzo de remuneraçAo do cargo eletivo e, nAo havendo compatlbllda
de, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exlja O afastamento para o exercrclo do mandato
eletivo, seu tempo de serviço será contado para os efeitos legais, ex~

ceto para promoçOes por merecImento;

V - para efeito de benelrclo previdenciário, no caso de afastamento, os valo
res serAo determinados como se no exercfclo estivesse.

ART. 14 - São estáveis, apOs dofs anos de efetivo exerdclo, os servidoras
pCbRcos municipais.

§ 10 - O servidor púbfico municipal estável SÓ perderá o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo adrr*llstretlvo em
que lhe seja assegurada ampfa defesa.

§ 2!l - Invalidada por sentença j.Jdlclal a demlssao dO servidor púbico munI
cipal, será ele reiltegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de
origem, sem direito a idenizaçlio, aproveitado em outro cargo 00 posto em dsponl
~Idade.

§ '§ - Extinto o cargo ou declarada soa desnecessldade, o servidor estável
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lIcaré em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro

C"'lJO.

ART. 15 - É livre a associação profissional ou sindcal do servidor público
municipal na lorma da Lei Federal, observado o seguinte:

- haverá uma só associaçlk> sindical para os servidores da administra
ção direta, das autarquias e das fundações, todas do regime estatu
tário;

11 - ê assegurado o direito de filiação de servidores, profissionais da área
de Saúde, a associação sindical de sua ca1egoria;

111 - os servidores da administraçAo indireta, das empresas públicas e de
economla mista, todos celetistas, poderão associar-se em sindicato

próprio;

IV - aos sindicatos dos servidores públicos municipais cabe a defesa dos
direitos e interesse coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou aânlnistrativas;

V - a assembléia geral fixará a contribuição que será descontada em folha
para custeio do sistema coofederalivo da representação sindical res
pectfva, Independentemente da contribuição prevista em lei;

VI - nenhum servidor será obrigado a filiar-se ou manter·se fiUado ao sindi

cato;

VII - é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de
trabalho;

VIII - o servidor aposentado tem direito a votar e ser votado no sindicato da
categoria.

ART. 16 - O direito de greve assegurado aos servidores públicos municipais
não se aplica aos que exercem funçOBs em serviços de atividades essenciais, as

sim definidas em lei.

ART. 17 - A lei cisporá, em caso de greve, sobre o atendi'nenlo das neces

sidades inadiãveis da comunidade.

ART. 18 - É assegurada a participação dos servidores públicos rnmicipais,
por eleição, nos colegiados da administração púbica, nos quais seus interesses

profissionais ou previdenciários sejam objeto de cfscussão e deliberação.

ART. 19 - Haverá uma instância colegiada actninlstrativa para dirimir con-
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trlvtt'l&ls entre o munidpio e seus servidores públicos, garantida a paridade na
lU_ composição.

ART. 20 - O servidor serã aposentado:

1- por Invalidez permanenle, sendo os proventos integrais quando decor
rente de acidente em serviço, moléstia prolisslonal ou dOença grave,
contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos de

mais casos.

§ ,ç -O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal serã com
puladO Integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponlbiUdade.

TfTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPiTULO I
DO PODER LEGISLATIVQ

SEÇÃO I
DA CÃMARA MUNICIPAL

ART. 21 - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Cada legislatura tem a duração de quatro anos,
correspondendo, cada ano, a uma sessão legislativa.

ART. 22 - A Câmara MunLcipal compõe-se de Vereaoores eleitos pejo siso
lema proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.

§ 12 - São condições de elegltilidacle para o exerck:io do mandato de Ve
reador, na forma da Lei Federal:

- a nacionalidade brasileira;

11 - o pleno exerclcio dos direitos poIll:icos;

111 - o alistamento eleitoral;

IV - o domicnio eleitoral na circunscrição do tv1unicfpio;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mfnima de dezoito anos:

VII- ser alfabetizado.
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§ 29 - O nCmero de Vereadores será lixado pela Justiça Eleitoral, tendo em
vista a populaçAo do Munlcrplo, observados os imites estabelecidos no art. 29, IV,
da ConstitulçAo Federal.

ART. 23 - A CAmara Municipal reunlr·se-á anualmente e ordinariamente, na
sede do Munlcfp/o, do 15 do tovorolro a 30 do Junho e de 1(/ de agosto s 15 de da
zembro.

§ 12 - As reunlOes Inaugurais de cada sessAo legislativa. marcadas para as
datas que lhes corr,spondem, prevlslas no parêgrafo anterior, serêo Iransferlclas
para o 1(/ da útll subseq(Jente, quando coIncldlrem com sábado, dorr*lgo e fe.
riados.

§ 2'2 - A Convocação da Câmara li feita no perfodo e nos termos estabefed.
cios no -<:aput- desle artlgo, correspondendo li sessão leglslallva ordinária.

§ ~ - A Convocaçllo exlraordnâria da Câmara far~

- pelo Prefeito, quando este a entender necessária:

11 - pelo Presldente da CAmara, para o compromisso e a IX'sse do Preteito
e do Vlce-Prefelto;

111 - pelo Presidente da Cêmara ou a requerimento da malolla dos membros
desta, em cesos de urgência ou Interesses pCiblcos relevames;

IV - pela Comissão Aepresentatlva da CAmara. confonne previsto no art.
31, V, desta lei Orgênlca.

§ 42 - Na sessêo Iog:slatlva extraordinária, a camara Municipal somente~
liberará sobre a matérta para a qual 101 convocada.

ART. 24 - As deliberações da Cêmara sertio bmadas por maioria de votos.
presente a maioria dos sous mombros, salvo dlsposlçAo em contrArio prevls.. na
ConstllulçAo Federal e nesta lei Orgânica.

ART. 2S - A sessAo IegIslaUva ordinária nAo 5efê InlerrompkSa sem a deR>e-
raçAo sobre o projeto de lei Of'Çamentária.

ART. 26 - As sessões da CAmara f9allzar-se-60 em tednto destinado ..
seu funcionamento, observam o diSposto no 8rt. 30, XII, desta lei Orglnlca.

§ 12 - O horário das sessOes ordln"'as a extraotdln6r1as de. CAmara f.t.ri.
clpal li o estabelecido em seu Regmento Interno.
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§ 'Z" - Poderêo ser realizadas sessões solenes lora do recinto da Camara.

ART. 27 - As sessões serão pCiblicas, salvo deliberação em contrário de
dOIa terços (2/3) dos Vereadores, adotada em razão de motivo relevante.

ART. 28 - As sessões somente serAo abertas com a presença de, no mrnl·
mo. um quinto (1/5) dos membros da CAmara.

PARÁGRAFO ÚNICO - Considera-se prasente à sessão o Vereador que
lulnar o ~vro de presença até o inrcio da ordem-do-dla. Participar dos trabalhos
do PlenArio e das votações.

SEÇÃO 11
DAS ATRIBUiÇÕES OA CÂMARA MUNICIPAL

ART. 29 - Gabe à Câmara Municipal, cem a seção do Pretelto, dispor sobre
todas as matérias de competência do Muric\:llo, especialmente sobre:

- tributos rrunicipais. arrecadação e disDênclo de suas rendas;

11 - isenção e anistia em matéria tributária, bem como remissão de dr-
vidas;

lU - orçamento anual, plano plurianual e autorização para abertura do cré-
ditos suplementares e especiais:

IV - operações de créditos, auxftlos e subvenções:

v - concessão. permissão e autorização de serviços públicos:

VI - ceoçessoo ad"ninistrativa de uso dos bens municipais:

VII - alienação ele ber1s públicos;

VIII - aquisição ele bens InOveis, salvo quando se tratar de doaÇao sem ao·
cargos;

IX - organização admiristrativa municipal, criação, transformaçAo e extin
ç.!io de cargos, empregos e funções pCiblcas, bem como a fixaçAo dos
respectivos vencimentos:

X - criação e estruturaçAo de secretarias municipais e demais órgAos da
aQ'ninistração pCibllca, bem assim a deflnlçoo das respoctivas atri
buições;

XI - aprovação do Plano Diretor e demais planos e programas de govemo:
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XIX - conceder tftulO de cldadAo honorário ou oonlerlr homenagem a peso
soas que, recoohecklamente, tenham prestado relevantes sefVlços
ao MunlcfpIo ou nele se tema desl&Cado pela atuaçAo exemplar na
vida pCtIllca e particular, mediante proposta pelo valo de dois terços
(213) dos membros da amara;

xx - solicitar a IntervençAo do Estado no Mt.r'lIcfplo;

IX - decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores nos ca-
sos Indicados na ConslitulçAo Fecleral, nesta Lei Orgânica e na le
gislaçâo Federal apicável;

X - autorizar a reallzaçlio de empréstimos ou de crédito Interno 0lJ exter-
no de qualquer natureza de Interesse do Munlclplo;

XI - proceder a tomada de contas do Prefeito, através de comlssAo as-
pecia~ quando nAo apresentadas à Câmara dentro de sessenta dias
após a abertura da sesslio legislativa;

XII - aprovar convênio, acordo ou qualquer outro Instrumento celebrado
pelo Munlcpo com a Unllio, o Estado, outra pessoa jurfdlca de dto
reIIo público Interno, de direito privado, instituições extrangelras ou
mJllinaclonais, quando se tratar de matéria assistencial, educaclonal,
cdtural ou lécnica;

XIII - estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reunl/)es;

XIV - convocar o PrefeiW:l, SecretArio do Munldplo ou autolidade equiva
lente para prestar esclarecmeotos, aprazando dia e hora para o
comparecimeflto, fmJX)rtando a ausência, sem justiflcaçAo adequada,
em cr1me de responsablldade, purivel na fonna da LeglslaçAo Fede
..t

XV - encaminhar pedidos escrttos de Inlormaçlio ao SecretArio do Munlcf
pio ou autoridade equivalente, Importando em ct'me de responsabll
dade a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta dias, bem
como a prestaçâo de Inlormaç6es lalsas;

XVI - ouvir secretârlos 00 MJnlclplo ou autoridades equivalentes quando,
JX)r sua iniciativa e mediante entendimentos prévios com a Mesa,
comparecerem à Câmara Municipal para expor assunto de relevan
cla à Secretaria ou ao 6rgêo da admlnlstraçAo de que lorem titulares;

XVII - deliberar sobre o adiamento e a suspensao de suas reuniões;

XVIII - criar canlssão par1amentar de nquérido sobfe fato detennlnado e
JX)r prazo certo, mediante requerimento de um terço (1/3) de seus
membros;

- propor a criaçAo ou a extinção dos cargos dos serviços admInisttali
vos Intemos e 8 fIXação dos respectivos vencrnenlOs;

- conceder 8cença ao Prefelto, ao V1ce-Prelelto e 80S Vereadores;

- autorizar ao Prefolto ausentar-se do Munldplo, quando esla ausência
exceder a dez dias;

- exercer a nscanzaçAo contábil, lInencelra e OI"çamentária do Munlct
pio, medlanle controle externo e pebs sistemas de contro/e Interno
do Poder Executivo;

-tomar e julgar as contas do Prelelto, deliberando sobre o parecer do

Trfbunar de Contas do Estado no prazo mAxlmode sessenta d/as de
seu recebimento, observados os seguintes preceitos:
a) - o parecer· do Tribunal somente deixarA de prevalecer por decl.

sAo ele dois terÇOs (213) dos merrtlros da CAmata;
b) - decorrldo o prazo de sessenta das, sem IberaçAo pela Ctmara,

as contas serAo consideradas aprovadas ou r$lladas de acor.
do c:om a condusAo do parecer do Tribunal ele Contas;

c) - no decurso do prazo prevlslo na amea antertor, as contas do
Prefeito brio à dlsposlçAo de qualquer contribOOlte do fv\lnlcf.
pio para exame e af)(eclaçAo, o qual poderá quesllonar.fhes a
legitimidade nos tennos da lei;

Cf) - rejeitadas as contas, serAo estas ImedIal4mente remetidas ao
hIr1lstério PClblco para os tins de direito.

XII - autorlzaç/io para a assinatura de convênios de qualquer natureza com
outros munlc%>los ou com anidades pCJblcas ou privadas;

XIII - delimitação do porfrnolro urbano;

XIV -transferência temporAl1a da sede do Governo Muricipal;

xv - autorlzaçl\o parti mudança da denomlnaçlio de próprios, vias e logra
douros póblcos;

XVI- noonas urbanfsUcas. partlcularTl'l(Jflle as relativas a zoneamento e k>
teamenlo.

ART. 30 - é: da COf'T1Petêncla exclusiva da CAmara f..1unlclpal:

I - eIoger os membros da sua mesa dretora;

11 - elaborar o Regimento tnlemo;

111 - Ofgan!zar os serviços administrativos Internos e prover OS cargos
respectivos;

V

VI

VII

,v

VIII

2.
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XXI - julgar OPrefeito, o Vice·Prefeito e os Vereadores, nos casos provis
tos em Lei FooclIal;

XXII - fiscalizar e conlrolar os atos do Poder Executivo, Incluindo 05 da
administração indireta;

XXIII - fixar, observado o que dspõe os arts. 37 XI, 150 11, 153 111, 153 § 29,
I, da Constituição Federa~ a remuneração dos Vereadores, em cada
legislatura para a subseqüente, sobre a qual incidirá o Imposto sobro
renda e proventls de quaQuer natureza;

XXIV - fixar, observado o que cispOe o art. 11 X~ desta Lei Orgàrllca e os
arts. 150 11, 153 § ~ I, da Constluição Federal, em cada legislatura
para subseqüente, a remuneração do Prefeito, VIC~Profoito, Verea
dores, na l' quinzena do mês de setembro do ano em que expirar 05
respectivos mandatos eletivos.

ART. 31 - Ao término de cada sessão legislativa, a Câmara elegerá, dontre
os seus membros, em votação secreta, uma comisslio representativa, cuja com
posição reproduzirá, tanfo quanto possfvel, a proporcionalidade de representaçlio
partldArfa 00 dos blocos parlamentares na Casa, que funcionará nos lnterregnos
das sessões legislativas ordinárias, com as seguintes atribuições:

- reunir-se ordinariamente uma vez por semana e, extraordinarlamente,
sempre que convocada pelO Presidente;

11 - zelar polas prerrogativas do Poder Legislativo;

111 - zelar pela observlincla da Lei Orgânica e dos direitos e garantias indI
viduais;

IV - autorizar o Prefeito a ausentar-se do Municrplo, por mais de daz dias,
observado o disposto no inciso VI do arL 30.;

V - convocar, extraordinariamente, a Câmara em caso de urgência 00 inte
resse público relevante;

§ 19 - A Comissão represerdatlva é constitufda por nOmero mpar de Veree.
""'05.

§ 20 - A ComIssão represenlativa deve apresentar relatório dos trabalhos
por ela roalizados quando do reinfcio do perfodo de funcbnamento ordinArlo da
CAmara.

SEÇÃO 111
DOS VEREADORES

ART. 32 - Os Vereadores são inviOláveis no exercfcio do mandato e na clr
cunscriçAo do Munk:lpio, por suas opi'llôes, palavras e vons.
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§ 19 - Desde a eXpedlçAo do diploma, os membros da CAmata Municipal
nlo poderlio ser presos, salvo em llagrante de cltne tnaflançáve~nem processa
dos criminalmente, sem prévia licença da Casa, observando o disposto no § ~ do

art. 53, da Constituiçlio Federal.

§ 20 - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos,
dentro de vinte e qualrO horas, à CAmara Munk:lpa~ para que, pelo voto secreto da
maioria de seus membros, resolva sobre a jXlsAo e autorlze ou nlio a formação de

culpa.

§ 32 _ Os Vereadores serão submetklos a jUgamento perame o Tribunal de

.Alslça.

§ 49 _ Os Vereadores não serAo obrigados a testemlJlhar sobre informa.
çoes recebidas ou prestadas em razAo do eX9fcfcio do mandakl, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou delas receberam Informações.

ART. 33 - t vedado ao Vereador.

I - Desde a expedição do diploma:
a) - firmar ou manter contrato com o Murddplo. com suas autarquias,

funclaçOes, empresas púbicas, sociedades de economia mista ou
com suas empresas concessionárias de serviço púbico, salvo
quando o contrato obedeçer a dáusulas unIfOfmes;

b) - aceitar cargo, emprego ou IlJlÇliO, no êmblo de Mni'llstraçAo PíJ
bfica direta ou Indireta Municipal, salvo medan1e aprovação em con
curso póblk:o e observado o disposto no art. 22 desta Lei OrgA
nica.

11 - Desde a posse:
a) - ocupar cargo, função ou emprego na ActrinistraçAo P<dca DIreta

ou Indireta do Munlc~ de que sela exonerável -00 nutum", salvo o
cargo de Secretário Muricipal ou Diretor equivalerlte;

b) - exercer outro cargo eletivo ledera~ estadlal ou InJnI~
c) - ser proprietário, controlador 00 dretor de empresa que goze de favor

decorrente de contrato com pessoas ;.uidlca de direito púbico do
Municfpio, 00 nela e)(erça lunção remunerada;

d) - patrocilar causas ;,mto ao Municlpio em que saja Interessada qual
quer das entidades a que relere a sJfnea -a" do inciso L

ART. 34 - Perderá o mandato o Vereador.

1 - que Inlringlr qualquer das proiblçOeS estabelecidas no artigo .-rIor,
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u - cujo procedlrneoto for declarado incompalfvel com o decoro partamenlar
ou atentat6rio às InstHuiçOos vigentes;

111 -que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupçAo ou de
improbidade admrllstratlva;

IV - que deixar de comparecer, em cada sessAo legislativa anual, à terça
parte das sessOos ordnárlas da Câmara, salvo doença comprovada, W
cença ou mlsslio autortzada pela edllldade;

V - que flxar residência Iara do Munlcfplo;

VI - que perder ou tiver suspensos os dlreltos poIltlcos.

§ 19 - Além de outros casos definltos no Regimento Intorno da Câmara Mu
nlclpa~ conslderar-se-á inc<>rnpatrvel com o decoro partamentar o abuso das prer
rogativas asseguradas 90 Vereador ou 8 percepç/io de vantagen8 ilrdas ou
imorais.

§ 29 - Nos cesos dos ndsos I a 11, a perda do mandato será declarada pela
CAroara, por voto secreto e maioria absollta, mediante provocaçAo da fv1esa 00 de
Partido PoIfllco representado na CAmara, assegurada ampla delesa.

§ J9 - Nos casos previstos nos Incisos lU e IV, a perda será declarada pela
Mesa da Cêmara, de olrelo ou mediante provoeaçAo de qualql.Jer de seus membros
ou ele partido poIltlco representado na Casa, assegurada ampla defesa.

ART. 35 - O Vereador poderá licenciar-se:

- por motlvo do doença;

11 - pare tratar, sem remuneraçAo, de Interesse partlcutar, desde que o
afastamento nAo ultrapasse cento e vinte dias por sesslio Iegislaliva;

IH - para desempenhar mlssOes temporárias de caráter cullural ou de inte
resse do Munic(plo.

§ 19 - NAo perderá o mandato, oonslderando-se automaticante licenciado, o
VElfeador investldo no cargo de Socrelário Munlclpalou Oretor de Órglio da Admi.
r1s1raçAo Píibica DIreta ou Indireta do Munlclplo, conforme previsto no art. 35, inct
50 li, alfnea "a", desta lei Orgânica.

§ 29 - Ao Vereador Rcenclado nos tennos do ndso I, a Câmara poderá de-
lerrrinar o pagM'lenlo, no valor que estabelecer e na lorma que especificar, de au
xllo-doença.
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139 - O auxt'lo de que trata o parágrafo anterior poderá ser flxado no curso
• LAglslBtlKa e nAo será computado para o eleito de cálculo da remuneraçAo dos_s.

§ 49 _ A licença para tratar de Interesse particular não será Inleriar a trtnta
dll•• o Vereador não poderA reassumr o exercrelo do mandato antes do término
dllcença.

§ 59 _ Independentemente de requerimento, conslderar-se-á como Ncença o
nIo comparecimento às reunl6es de Vereadores, privado, temporariamente, de
IUlllberdade, em virtude de processo criminal em curso.

§ ~ _ Na hipótese do § 19, o Vereador poderá optar pela remuneraçAo do
_to.

ART. 36 - Dar-se-á convocação do Suplente de Vereador nos casos de va·

OI 00 Iceoça.

§ 19 _ O Suplenl.e convocado deverá tomar posse, no prazo de quinza cias,
contado da data de convocação, salvo ;.asto motivo aceito pela Cêrnara, quando se
prorrogará o prazo.

§ 'ZJ - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não Ior preen
chida, calcular-se-á o -qucrtm- em flllçlio dos Vereadores remanescenlos.

seçÃo IV
DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

ART. 37 - A Câmara reunir-se-á em sessOes preparatórias 8 partir de 19ele
fevereiro, no primeiro ano de Iegislal....a. para a posse de seus membros e eleição
da Mesa.

§ 19 - A posse ocorrerá em sesslio solene, que se realIzará independente
mente de n{mero, sob a Presidência do Vereador mais I:Ioso dentre os presentes.

§ ';!l - O Vereador que nao tomar posse na sessêo prevista no parégralo
anterior devElfá lazê40 dentro do prazo de quinze dias do inicio do luncionamento
orcinârio da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo aceito pela
malolia absoluta dos seus membros.

§ 3'1- Imediatamente após a posse. os Vereadores reunlr-se-êo sob a pro-
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si::lência do mais Idoso dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos~
bros da Câmara, elegerão os compooenles da Mesa, Que serAo automaticamente
er11X>ssados.

§ 4
9

- Inexistindo nClmero legar, o Vereador mais idoso, dentre os presentes.
permanecerá 08 prosldêocia e convocará sessOes dlârias. até ""8 seJa eleita a
Mesa.

§ 59 - A elelçâo da Mesa da Cànara. para o segundo biênio. far-se-A llO dia
15 de fevereiro do lerceiro ano de cada Ioglslatura, consideraodo-se automatica
mente empossado os eleitos.

ART. 38 - O mafldato da Mesa será de dois anos, vedada a reCOndução pa_
ra o mesmo cargo na eleição lmediatamenle subsequente.

ART. 39 - A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do primeiro Vice
Presidente, do seglJl'ldo Vice-Presidente, do prrnelro Secretário, os Quais se subs
~tuirão nessa ordem.

§ 12 - Na conslllulçlio da Mesa é assegurada, tanto Quanto passlVel, a re
presentação proporcionai dos partidos ou dos blocos parlamentares que partlclpam
da Casa.

§ ~ - Na ausência dos membros da Mesa. o Vereador mais Idoso assumirá
a Presidência.

§ :f! - Oualquer componente da Mesa poderá ser destitufdo da mesma pelo
volo de dois terços (213) dos membros da Câmara quando falloso. omisso ou Inefi
ciente no desempenho de suas atribuiçOes regimentais, e1egendo-se outro Verea
dor para a complementaçlio do mandato. Apll'ar-se-á o fato determinado e por
prazo certo, sendo suas conclusões. se for o caso. encaminhadas ao MlnIslérfo
Público para que se promova a responsabflldade clvl ou crrninal dos Infratores.

ART. 40 - A maioria, a minoria, as representaçOes partidárias. mesmo com
apenas um membro, bem como os blocos partamentares terão um rt!or e, quafldo
tlr o caso, v1ce-lldcr.

§ 12 - A indicaçao dos rderes será feita em documento subscrllo pelos

membros das represenlaçOes majoritárias, m1norl1árias, blocos parlamootares ou
par1lOOs pofflicos â Mesa, nas vinte e quatro horas que se seguirem a Instalaçlo do
primeiro perfodo legislativo anual.
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§ 22 - Os lideres Indlcarlio os respectivos v1ce-Hderes. se for o caso. dando
oomecimento à Mesa da Cêmara dessa designaçAo.

ART. 41 - Alóm de oulras atribuiçOes previstas no Regimento Intemo, os If.
deres Indicarão os represeotanles partidários nas comlssOes da Câmara.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ausente 00 impedido o rder, suas atribulçOes serAo

exorcidas pelo vice·lfder.

ART. 42 - À CAmata Municipal, observado o disposto nesta Lei Organlca,
compete elaborar seu RegimefllO Interno, dispondo sobre sua organizaçAo, polftica
o provimento de cargos de soos serviços e, especialmente. sobre:

- sua instalação e funcionamento;

11 - posse de seus membros;

111 - e1eiç!:io da Mesa, sua composição e suas alribuiçOes:

IV - periodicidade das reuniões;

V - comissões;

ART. 43 - A Câmara terá comissOes permanentes e especiais.

§ 12 - Às comissões permanentes em razAo da matéria de sua competên
cia, cabe:

- discutir e votar projeto de lei que áspensar, 08 lorma do Regimento In
terno, a competência do pkmário, salvo se houver recurso de um terço
(113) dos membros da Casa;

11 - realizar audiências púbficas com enUdades da sociedade civN;

111 - convocar os secretárlos municipais 00 dretlres eqLivalentes para
prestarem InlormaçOes sobre assunbs as soas atrbuiÇOes;

IV - receber peUçOes, reclamaçOes, representaçOes ou queixas ele Qualquer
pessoa contra atos ou omissOes das autoridades ou entidades póbucas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou ddadão;

VI- exercer, no âmbilo de sua competêncIa, a fiscalização dos atos de
Executivo e da Administração Indireta.

§ ~ - As comIssOes especiais, criadas por deliberaç!:io do PlenáriO, serAo
destinadas ao estudo de assuntos especbs e li, representação da Câmara em
congresso, solenidades 00 outros atos púbflcos.
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§ 3'1 - Na Jormação das oorrissoes, assegura-se, tanto quanto possrvel, a
representação proporcional oos partioos ou dos blocos parlamentares que particI
pem da Câmara.

§ 41! - As comissões parlamentares de nquérito, que terlio poderes de in
vestigaçAo próprios das autoridades jJdiciais, além de outros previslos no Regi
mento Interno da Gasa, serão criadas pela Câmara Muricipal, mediante requeri·
mento de um terço (1/3) de seus membros, para a apuração de:

I -sess6es;

11 - de~beraçoes;

11I - todo e qualquer assunto de sua administração ntema.

ART. 44 - À Mesa, dentre outras atribuições, compete:

- lomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos le
gislativos;

11 - propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara
e lixem os respecti'o'Os vencinen1os;

111 - apresenlar projetos de lei, dispondo sobre abertura de crédilos suple
mentares ou especiais, alravés do aproveitamenlo lotai ou parcial das
consignações orçamenlárias da Câmara;

IV - promLJgar a Lei Orgânica e suas emendas;

V - representar, junlO ao executivo, sobre necessidades de economia Inter-
na;

VI- contratar, na rorma da lei, por tempo determinado, para atender a ne
cessidade temporária de excepci:Jnallnleresse pCiblico.

ART. 45 - Denb'e outras atribuições, compete ao Presidente da CAmara:

- representar a Câmara em jufzo e fora dele;

11 - dirigir, elCOCtJtar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos
daCêmara;

111 -Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

IV - promLJgar as resoluçOes e os decretos legislativos;

V - prormAgar as leis com sanção tácita ou cu;o velo tenha sido reJeitaclo
pelo Plenário, desde que não aceita esw, decisão, em tempo hâbl~ pelo
Prefelt(X
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VI _ lazer publicar os atos da Mesa, as resoluções, decretos legislativos e

as leis que vier a plOlllulgar:

VII _ autorizar as despesas da Câmara:

VIII- representar, por decisão da Câmara, sobre a Inconstitucionalidade de

lei ou de ato municipal;

IX _ sol1citar, por decisâo da maioria abSoluta da Câmara, a inlervenção do
Munidplo nos casos admitlOOs pela Constilulção Federal e pela Cons·

tituição Estadual;

X _ encaminhar, para parecer prévio, a preslação de contas do Municfpio
ao TN:Mlal de Conlas do Estado ou órgão a ~e lor atribukta w,1 com
pelência.

SEÇÃO V
DO PROCESSO LEGISLATIVO

ART. 46 _ O processo legislativO m.,mlcipal corJ'4lreende a elaboração de:

I _ emendas a Lei Orgânica Municipal;

11 -leis complementares:

11I -leis ordinárias;

IV -leis delegadas;

V - resoluções;

VI - decretos leglslaÜvos.

ART. 47 _ A lei O1gênlC8 Munlclpat poderâ ser emendada mediante prcr

posta:
I _ de um terço (113), no mlnlrno, dos mombros da Câmara Muricipal;

11 - d::l Prereao Municipal.

§ lI! _ A proposta será votada em dois turnos, com lnlerstfcio mlnimo de dez
dias, e aprovada por dOis terços (213) dos membros da Câmara Municipal.

§ :?2 _ A emenda à Lei OrgAnlca Municipal será promulgada pela Mesa da

Camara com o respectivo nómero de ordem.

§ '§ _ A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de ordem.
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§ 42 - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de
sitio ou de intervenção no Municfpio.

ART. 48 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
Vereador, Comissão Permanente da Câmara, 00 Prefeito e aos Cidadãos, que a
exercerão sob a forma de noção articulada subscrita, no mfnimo, por cinco por
cento do total do número de eleitores do Municfpio.

ART. 49 - As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem
maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os
demais termos de votação das leis ordinárias.

PARÁGRAFO lJNICO - Serão leis complementares dentre outras previstas
nesta Lei Orgânica:

- Código Tributário do Municfpio;

11 - Código de Obras;

11I - Código de Posturas;

IV - Leis instituidora da guarda Municipal;

V - Lei instituidora do regime jurldico único dos servidores municipais;

VI - Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos;

VII - Lei que institui o Plano Diretor do Municrpio.

ART. 50 - São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham
sobre:

- criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua re·
muneração;

11 - servidores públicos do poder Executivo, da administração indireta e
autarquias, seu regime jurfdico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;

111 - criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou
diretorias equivalentes e órgãos da administração púplica;

IV - matéria orçamentária e a que autorize a abertura de créditos ou conc~

da auxnios e subvenções.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será admitido aumento da despesa prevista
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nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no

inciso IV, primeira parte deste artigo.

ART. 51 - É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das

leis que disponham sobre:

_ autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais,

através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamen·

!árias da Câmara;

11 - organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, trans·
formação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da

respectiva remuneração.

PARÁGRAFO ÚNICO - No Projeto de Competência exclusiva da Mesa da

Câmara, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressal·
vado o disposto na parte final do inciso 11 deste artigo, se assinado pela metade

dos Vereadores.

ART. 52 - O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos

de sua iniciativa.

§ 12 _ Solicitada a urgência da Câmara, deverá se manifestar, em até ncr

venta dias, sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação.

§ 22 - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anteltor. sem deliberação pela

Câmara, será a proposição inclufda na ordem do dia, sobrestand~se as demais

proposições para que se ultíme a votação.

§ 32 - O prazo do inciso 12 não corre no perlodo de recesso da Câmara,

nem se aplica aos projetos de lei complementar.

ART. 53 - Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao Prefeito que,

aquiescendo, o sancionará.

§ 12 _ O Prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte, inconstltucio·

nal ou contrário ao interesse público, veta·l~á, total ou parciamente, no prazo de

quinze dias úteis, contados da data do recebimento.

§ 22 - Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do Prefeito importa·

rá em sanção.

§ 32 _ O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de pará·

grafo, de inciso ou de alrnea.

39

Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.20 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.21 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.22 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.23 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.24 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.25 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.26 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.27 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.28 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.29 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.30 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.31 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.32 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.33 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.34 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.35 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.36 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.37 - Ano IX - Nº 286



Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia
Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 - Pag.38 - Ano IX - Nº 286


