Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro
* Última alteração: Emenda nº 059/2018

LEI ORGÂÂ NICÂ DO MUNICIÍPIO DE CÂRMO DO RIO CLÂRO
TIÍTULO I
Disposiçoõ es Preliminares
Ârt. 1º - O Municíípio de Carmo do Rio Claro integra, com autonomia
políítico-administrativa e financeira, o Estado de Minas Gerais e a Repuí blica
Federativa do Brasil.
Paraí grafo uí nico – O Municíípio se organiza e se rege por esta Lei Orgaâ nica
e demais leis que adotar, observados os princíípios constitucionais da Repuí blica
e do Estado.
Ârt. 2º - Todo o poder do Municíípio emana do povo, que o exerce
diretamente, ou por meio de seus representantes eleitos, nos termos das
Constituiçoõ es da Repuí blica e do Estado.
§ 1º - O exercíício direto do poder pelo povo no Municíípio se daí , na forma
desta Lei Orgaâ nica, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular no processo legislativo;
IV – participaçaõ o na administraçaõ o puí blica, atraveí s dos Conselhos
Consultivos;
VI – tribuna puí blica.
§ 2º - O exercíício indireto do poder, pelo povo, no Municíípio, se daí por
representantes eleitos pelo sufraí gio universal e pelo voto direto e secreto, com
igual valor para todos, na forma da legislaçaõ o federal, e por representantes
indicados pela comunidade, nos termos desta Lei Orgaâ nica.
Ârt. 3º - O Municíípio concorreraí nos limites de sua competeâ ncia, para a
consecuçaõ o dos objetivos fundamentais prioritaí rios da Repuí blica e do Estado.
Paraí grafo uí nico – saõ o objetivos prioritaí rios do Municíípio, aleí m daqueles
previstos nos art. 166 da Constituiçaõ o do Estado:
I – preservar a sua identidade, adequando as exigeâ ncias do
desenvolvimento aà preservaçaõ o de sua memoí ria, tradiçaõ o e peculiaridades;
II – proporcionar aos seus habitantes condiçoõ es de via compatííveis com a
dignidade humana, a justiça social e o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, cor, idade ou quaisquer outros formas de discriminaçaõ o;
III – priorizar o atendimento das demandas sociais e educaçaõ o, sauí de,
transporte, moradia, abastecimento, lazer e assisteâ ncia social.
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Ârt. 4º - EÍ mantido o atual territoí rio do Municíípio, cujos limites soí podem
ser alterados nos termos da Constituiçaõ o do Estado.
§ 1º - Â cidade de Carmo do Rio Claro eí a sede do Municíípio.
§ 2º - Poderaõ o ser criados distritos que teraõ o nomes das respectivas
sedes.

§ 3º - Â criaçaõ o, organizaçaõ o e suspensaõ o de distritos obedeceraõ o aà
legislaçaõ o estadual.
§ 4º - Saõ o síímbolos do Municíípio a Bandeira, o Brasaõ o e o Hino,
representativos de sua cultura e histoí ria.
§ 5º - EÍ considerada data cíívica o Dia do Municíípio, comemorado,
anualmente, em 05 de novembro.
TIÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
Ârt. 5º - O Municíípio assegura, no seu territoí rio e nos limites de sua
competeâ ncia, os direitos e garantis fundamentais que as Constituiçoõ es da
repuí blica e do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
Paíís.
§ 1º - Nenhuma pessoa seraí discriminada, ou de qualquer forma
prejudicada, pelo fato de litigar com oí rgaõ o ou entidade municipal, no aâ mbito
administrativo ou judicial.
§ 2º - Incorre na penalidade de destituiçaõ o de mandato administrativo ou
de cargo ou funçaõ o de direçaõ o, em oí rgaõ o ou entidade da administraçaõ o puí blica,
o agente puí blico que deixar injustificadamente de sanar, dentro de sessenta dias
da data do requerimento do interessado, omissaõ o que inviabilize o exercíício de
direito constitucional.
§ 3º - Nos processos administrativos, quaisquer que sejam o objeto e o
procedimento, observar-se-aõ o, entre outros requisitos de validade, a
publicidade, o contraditoí rio, a defesa ampla e o despacho ou a decisaõ o
motivados.
§ 4º - todos tem o direito de requerer o obter informaçoõ es sobre projeto
do Poder Puí blico, ressalvado aquele cujo sigilo seja, temporariamente,
imprescindíível aà segurança da sociedade e do Municíípio, nos termos da Lei, que
fixaraí tambeí m o prazo em que deva ser prestada a informaçaõ o.
§ 5º - O exercíício do direito de petiçaõ o ou representaçaõ o, bem como a
obtençaõ o de certidaõ o, no prazo maí ximo de trinta dias, para a defesa de direitos
ou esclarecimento de interesse pessoal ou coletivo, independe de pagamento de
taxa ou de emolumentos ou de garantia de instaâ ncia.
§ 6º - EÍ direito de qualquer cidadaõ o ou entidade legalmente constituíída
denunciar aà s autoridades competentes a praí tica, por oí rgaõ o ou entidade puí blica
ou por empresas concessionaí rias ou permissionaí rias de servidos puí blicos, de
atos lesivos aos direitos dos usuaí rios, cabendo ao Poder Puí blico apurar sua
veracidade ou naõ o e aplicar as sançoõ es cabííveis, sob pena de responsabilidade.
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§ 7º - Todos os cidadaõ os podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ou puí blicos, independentemente de autorizaçaõ o, desde que naõ o
frustem outra reuniaõ o anteriormente convocada para um dos mesmos locais,
sendo apenas exigido preí vio aviso de quarenta e oito horas aà autoridade
competente.
§ 8º - EÍ garantido na forma da legislaçaõ o federal e estadual o direito de
propriedade.
§ 9º - O Municíípio promoveraí , na forma da Lei, a defesa do consumidor.
§ 10 – O Poder Puí blico Municipal, coibiraí todo e qualquer ato
discriminatoí rio em seus oí rgaõ os e entidades, e estabeleceraí formas de puniçaõ o,
como cassaçaõ o de alvaraí de clubes, bares e outros estabelecimentos que
pratiquem tal ato.
TIÍTULO III
Do Municíípio
CÂPIÍTULO I
Da Organizaçaõ o do Municíípio
SEÇÂÃ O I
Disposiçoõ es Gerais
Ârt. 6º - Saõ o poderes do Municíípio, independentes e harmoâ nicos entre si,
o Legislativo e o Executivo.
§ 1º - Ressalvados os casos previstos nesta Lei Orgaâ nica, eí vedado a
qualquer dos Poderes delegar atribuiçoõ es.
§ 2º - quem for investido nas funçoõ es de um deles naõ o poderaí exercer as
do outro.
Ârt. 7º - Â autonomia do Municíípio se configura, especialmente pela:
I – elaboraçaõ o e promulgaçaõ o da Lei Orgaâ nica;
II – eleiçaõ o do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
III – organizaçaõ o de seu Governo e Âdministraçaõ o.
§ 1º - Â incorporaçaõ o, a fusaõ o e o desmembramento do Municíípio soí
seraõ o possííveis se forem preservadas a continuidade e a unidade histoí ricocultural do ambiente urbano, fazendo-se por Lei estadual, e dependeraõ o de
consulta preí via, mediante plebiscito a toda populaçaõ o do Municíípio.
§ 2º - Â administraçaõ o puí blica teraí como princíípio aà participaçaõ o popular
e a descentralizaçaõ o administrativa, visando a transfereâ ncia de seus tos e açoõ es.
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SEÇÂÃ O II
Da Competeâ ncia do Municíípio
SUBSEÇÂÃ O I
Da Competeâ ncia Privativa.
Ârt. 8º - Âo Municíípio compete prover tudo quando diga respeito ao seu
peculiar interesse e ao bem estar de sua populaçaõ o, cabendo-lhe,
privativamente, dentre outras, as seguintes atribuiçoõ es:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislaçaõ o federal e a estadual, no que couber;
III – elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
IV – criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislaçaõ o estadual;
V – manter, com a cooperaçaõ o teí cnica e financeira da Uniaõ o e do Estado,
programas de educaçaõ o preí -escolar e de ensino fundamental;
VI – elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos;
VII – instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas;
VIII – fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços puí blicos;
IX – dispor sobre organizaçaõ o, administraçaõ o e execuçaõ o dos serviços
locais;
X – dispor sobre administraçaõ o, utilizaçaõ o, e alienaçaõ o dos bens puí blicos;
XI – organizar o quadro e estabelecer o regime juríídico uí nico dos
servidores puí blicos;
XII – organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessaõ o ou
permissaõ o, os serviços puí blicos locais;
XIII – planejar o uso e a ocupaçaõ o do solo em seu territoí rio,
especialmente em sua zona urbana;
XIV – estabelecer normas de edificaçaõ o, de loteamento, de arruamento e
de zoneamento urbano e rural, bem como as limitaçoõ es urbaníísticas
convenientes aà ordenaçaõ o do seu territoí rio, observada a Lei Federal;
XV – conceder e renovar licença para localizaçaõ o e funcionamento de
estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer
outros;
XVI – com preí via aprovaçaõ o do Legislativo, fixar o horaí rio do
funcionamento dos estabelecimentos referidos no inciso anterior;
XVII – cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se
torne prejudicial aà sauí de, aà higiene, ao sossego, aà segurança ou aos bons
costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do
mesmo;
XVIII – estabelecer servidoõ es administrativas necessaí rias aà realizaçaõ o de
seus serviços, inclusive dos seus concessionaí rios;
XIX – adquirir bens, inclusive mediante desapropriaçaõ o;
XX – regular a disposiçaõ o, o traçado e as demais condiçoõ es dos bens
puí blicos de uso comum;
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XXI – regulamentar a utilizaçaõ o dos logradouros puí blicos e,
especialmente no períímetro urbano, determinar o itineraí rio e os pontos de
parada dos transportes coletivos;
XXII – fixar os locais de estacionamento de taí xis e demais veíículos;
XXIII – conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo
e de taí xis, fixando as respectivas tarifas, quando se fizer necessaí rio;
XXIV – fixar e sinalizar as zonas de sileâ ncio e de traâ nsito e traí fego em
condiçoõ es especiais;
XXV – disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem
maí xima permitida a veíículos que circulem em vias puí blicas municipais;
XXVI – tornar obrigatoí ria a utilizaçaõ o da estaçaõ o rodoviaí ria;
XXVII – sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como
regulamentar e fiscalizar sua utilizaçaõ o;
XXVIII – prover a limpeza das vias e logradouros puí blicos, remoçaõ o e
destinaçaõ o diferenciadas do lixo domiciliar, hospitalar e de regulamentar e
fiscalizar sua utilizaçaõ o;
XXIX – ordenar as atividades urbanas, fixando condiçoõ es e horaí rios para
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços,
observadas as normas federais pertinentes;
XXX – dispor sobre os serviços funeraí rios e de cemiteí rios;
XXXI – regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixaçaõ o
de cartazes e anuí ncios, bem como a utilizaçaõ o de quais quer outros meios de
publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de políícia municipal;
XXXII – prestar assisteâ ncia nas emergeâ ncias meí dico – hospitalares de
pronto – socorro, por seus proí prios serviços ou mediante conveâ nio com
instituiçaõ o especializada;
XXXIII – organizar e manter os serviços de fiscalizaçaõ o administrativa
necessaí rios aos exercíício do seu poder de políícia;
XXXIV – fiscalizar, nos locais de vendas, peso, medidas e condiçoõ es
sanitaí rias dos geâ neros alimentíícios;
XXXV – dispor sobre o depoí sito e venda de animais e mercadorias
apreendidos em decorreâ ncia de transgressaõ o da legislaçaõ o municipal;
XXXVI – dispor sobre registro, vacinaçaõ o e captura de animais, com a
finalidade precíípua de erradicar as moleí stias de que possam ser portadores ou
transmissores;
XXXVII – estabelecer e impor penalidades por infraçaõ o de suas leis e
regulamentos;
XXXVIII – promover os seguintes serviços:
a) mercados, feiras e matadouros;
b) construçaõ o e conservaçaõ o de estradas e caminhos municipais;
c) transportes coletivos estritamente municipais;
d) iluminaçaõ o puí blica;
XXXIX – assegurar a expediçaõ o de certidoõ es requeridas aà s repartiçoõ es
administrativas municipais, para defesa de direitos e esclarecimento de
situaçoõ es, estabelecendo os prazos de atendimento;
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XL – interditar edificaçoõ es em ruíínas ou em condiçoõ es de insalubridade e
fazer demolir construçoõ es que ameacem ruir.
Paraí grafo uí nico – Âs normas de loteamento e arruamento a que se refere
o inciso XIV deste artigo deveraõ o exigir reservas de aí reas destinadas a:
a)
b)
c)

zonas verdes e demais logradouros puí blicos;
vias de traí fego e de passagem de canalizaçoõ es puí blicas, de esgotos e
de aí guas pluviais nos fundos dos vales;
passagem de canalizaçoõ es puí blicas de esgotos e de aí guas pluviais
com largura míínima de dois metros nos fundos dos lotes, cujo
desníível seja superior a um metro da frente ao fundo.
SUBSEÇÂÃ O II
Da Competeâ ncia Comum.

Ârt. 9º - EÍ da competeâ ncia administrativa do Municíípio, da Uniaõ o e do
Estado, observada a Lei complementar federal, o exercíício das seguintes
medidas:
I – zelar pela guarda da Constituiçaõ o, das Leis e das Instituiçoõ es
democraí ticas e conservar o patrimoâ nio puí blico;
II – cuidar da sauí de e assisteâ ncia puí blica da proteçaõ o e garantia das
pessoas portadoras de deficieâ ncia;
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histoí rico,
artíístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notaí veis e os síítios
arqueoloí gicos;
IV – impedir a evasaõ o, da destruiçaõ o e a descaracterizaçaõ o de obras de
arte e de outros bens de valor histoí rico, artíístico ou cultural;
V – proporcionar os meios de acesso aà cultura, aà educaçaõ o e aà cieâ ncia;
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluiçaõ o em qualquer de
suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII – fomentar a produçaõ o agropecuaí ria e organizar o abastecimento
alimentar;
IX – promover programas de construçaõ o de moradias e a melhoria das
condiçoõ es habitacionais e de saneamento baí sico;
X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalizaçaõ o,
promovendo a integraçaõ o social dos setores desfavorecidos;
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoõ es de direitos de
pesquisas e exploraçaõ o de recursos híídricos e minerais em seu territoí rio;
XIII – fomentar as atividades econoâ micas e estimular, particularmente, o
melhor aproveitamento da terra.
SUBSEÇÂÃ O III
Da Competeâ ncia Suplementar
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Ârt. 10 – Âo Municíípio compete suplementar a legislaçaõ o federal e a
estadual no que couber e naquilo que disser respeito aos eu peculiar interesse,
visando adaptaí -la aà realidade local.
Paraí grafo UÍ nico - Âtraveí s de conveâ nio a ser assinado com a Políícia Militar
e civil ou quem de direito, poderaí o Prefeito Municipal quitar aluguel de imoí vel
residencial para o Delegado de Políícia e Comandante do Pelotaõ o local. (Emenda
a Lei Orgânica do Município 24-2000).
SUBSEÇÂÃ O IV
Da Competeâ ncia Concorrente
Ârt. 11 – Âo Municíípio, em harmonia com o Estado e a Uniaõ o:
I – dentro da ordem econoâ mica e financeira, fundada na valorizaçaõ o do
trabalho humano e na livre iniciativa, e que tenha por fim assegurar a todos
existeâ ncia digna, conforme os ditames da justiça social, compete especialmente:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

assegurar a respeito aos princíípios constitucionais da ordem
econoâ mica e financeira;
explorar diretamente atividade econoâ mica, quando necessaí rio ao
atendimento de relevante interesse coletivo, conforme definido em
Lei;
fiscalizar, incentivar e planejar a atividade econoâ mica do Municíípio;
apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de associaçaõ o;
dispensar aà microempresa e aà s empresas de pequeno porte, assim
definidas em Lei, tratamento juríídico diferenciado, visando a
incentivaí -las pela simplificaçaõ o de suas obrigaçoõ es administrativas,
tributaí rias e creditíícias, ou pela eliminaçaõ o ou reduçaõ o destas, por
meio de Lei;
promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento
social e econoâ mico;
executar políítica de desenvolvimento urbano, conforme diretrizes
gerais fixadas em Lei, tendo por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funçoõ es sociais da cidade e garantir o bem
estar de seus habitantes.

II – dentro da ordem social, que tem como base o primado do trabalho e
como objetivo o bem estar e a justiça social, compete tambeí m:
a)
b)

participar do conjunto integrado de açoõ es do Poder Puí blico e da
Sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos aà sauí de, aà
prevideâ ncia e aà assisteâ ncia social;
promover e incentivar, com a colaboraçaõ o da sociedade, a educaçaõ o,
visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercíício da cidadania e sua qualificaçaõ o para o trabalho;
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c)
d)
e)
f)

garantir a todos o pleno exercíício dos direitos culturais e o acesso aà s
fontes da cultura municipal, apoiando e divulgando a valorizaçaõ o e a
difusaõ o das manifestaçoõ es culturais;
fomentar a praí tica desportiva;
promover e incentivar o desenvolvimento cientíífico, a pesquisa e a
capacitaçaõ o tecnoloí gica;
defender e preservar o meio ambiente, que eí bem comum do povo e
essencial aà qualidade, aà gestante, aà maternidade, aà criança, ao
adolescente, ao idoso e ao deficiente.
SEÇÂÃ O III
Do Domíínio Puí blico

Ârt. 12 Saõ o bens do Municíípio:
I – todas as coisas moí veis e imoí veis e açoõ es que, a qualquer tíítulo,
pertençam ou venham a lhe pertencer;
II – direitos e rendimentos provenientes dos seus bens, execuçaõ o de
obras e prestaçaõ o de serviços;
Ârt. 13 – Cabe ao Prefeito a administraçaõ o dos bens municipais,
respeitada a competeâ ncia da Caâ mara quanto aà queles utilizados em seus
serviços.
Ârt. 14 – Â aquisiçaõ o de bens imoí veis, por compra ou permuta,
dependera de preí via avaliaçaõ o e autorizaçaõ o legislativa.
Ârt. 15 – Â alienaçaõ o de bens municipais, subordinada aà comprovaçaõ o da
existeâ ncia de interesse puí blico, seraí sempre precedida de avaliaçaõ o e obedeceraí
aà s seguintes normas:
I – quando imoí veis, dependeraí de autorizaçaõ o legislativa e concorreâ ncia,
dispensada esta somente nos seguintes casos:
a)

b)
c)
d)
e)

doaçaõ o, constando a Lei e da escritura puí blica, se o donataí rio naõ o for
pessoa juríídica de direito puí blico, os encargos, o prazo de seu
cumprimento e a claí usula de retrocessaõ o, sob pena de nulidade do
ato;
permuta;
daçaõ o em pagamento;
investidura;
venda, quando realizada para atender aà finalidade de regularizaçaõ o
especíífica e outros casos de interesse social. Constaraõ o do ato de
alienaçaõ o condiçoõ es semelhantes aà s estabelecidas na alíínea “a” deste
inciso.
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casos:

II – quando moí veis dependeraí de licitaçaõ o, dispensada esta nos seguintes

II – quando moí veis dependeraí de autorizaçaõ o legislativa e licitaçaõ o,
dispensada esta nos seguintes casos: (Inciso alterado pela Emenda à Lei
Orgânica nº. 046/2009)
a)
doaçaõ o, permitida exclusivamente para fins de interesse social;
b)
permuta;
c)
venda de açoõ es, negociadas na bolsa ou na forma que se impuser;
d)
venda de tíítulos, na forma da legislaçaõ o pertinente.
§ 1º - O Municíípio, preferencialmente aà venda ou doaçaõ o de bens imoí veis,
concederaí direito real de uso, mediante concorreâ ncia de serviço puí blico,
devidamente justificada, na concessaõ o direta, como no caso do item I, alíínea “e”.
§ 2º - Entende-se por investidura a alienaçaõ o aos proprietaí rios de
imoí veis lindeiros, por preço nunca inferior ao da avaliaçaõ o, de aí rea
remanescente ou resultante de obra puí blica, e que se torne inaproveitaí vel
isoladamente. Âs aí reas resultantes de modificaçoõ es de alinhamento seraõ o
alienada nas mesmas condiçoõ es.
§ 3º - Â doaçaõ o com encargo poderaí ser licitada, e de seu instrumento
constaraõ o, obrigatoriamente, os encargos prazo de seu cumprimento e claí usula
de reversaõ o, sob pena de nulidade do ato.
§ 4º - Â alienaçaõ o de bens imoí veis puí blicos, edificados ou naõ o, depende
de avaliaçaõ o preí via, licitaçaõ o e aprovaçaõ o legislativa.
§ 5º - Os bens imoí veis puí blicos edificados, de valor histoí rico,
arquitetoâ nico ou artíístico, somente podem ser utilizados mediante autorizaçaõ o
preí via do Legislativo, para finalidades culturais, cíívicas e educativas.
Ârt. 16 – O uso de bens municipais por terceiros poderaí ser feito
mediante concessaõ o, permissaõ o ou autorizaçaõ o quando houver interesse puí blico
devidamente justificado.
§ 1º - Â concessaõ o de utilizaçaõ o de bens puí blicos de uso comum somente
seraí outorgada mediante autorizaçaõ o legislativa.
§ 2º - Â permissaõ o e autorizaçaõ o, que poderaõ o incidir sobre qualquer bem
puí blico, seraõ o feitas a tíítulo precaí rio, por decreto.
§ 3º - Os bens do patrimoâ nio municipal especialmente as edificaçoõ es de
interesse administrativo, as terras puí blicas e devolutas e a documentaçaõ o dos
serviços puí blicos devem ser cadastradas, zelados e tecnicamente identificados.
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§ 4º - O cadastramento e a identificaçaõ o teí cnica dos imoí veis do
Municíípio, de que trata o paraí grafo anterior, devem ser anualmente atualizados,
garantido o acesso aà s informaçoõ es neles contidas.
§ 5º - O disposto neste artigo se aplica aà s autarquias eí aà s fundaçoõ es
puí blicas.
SEÇÂÃ O IV
Das Vedaçoõ es
Ârt. 17 – ao Municíípio eí vedado:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionaí -los, embaraçarlhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relaçoõ es de
dependeâ ncia ou aliança, ressalvada, na forma da Lei, a colaboraçaõ o de interesse
puí blico:
II – recusar feí aos documentos puí blicos;
III – criar distinçoõ es entre brasileiros ou prefereâ ncias entre si;
IV – subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos
pertencentes aos cofres puí blicos, quer pela imprensa, raí dio, televisaõ o, serviço de
alto-falante ou qualquer outro meio de comunicaçaõ o, propaganda polííticopartidaí ria ou fins estranhos aà administraçaõ o;
V – manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas de oí rgaõ os puí blicos que naõ o tenham caraí ter educativo, informativo
ou de orientaçaõ o social, assim como a publicidade da qual constem nomes,
síímbolos ou imagens que caracterizem promoçaõ o pessoal de autoridades ou
servidores puí blicos;
VI – outorgar isençoõ es e anistias fiscais, ou permitir a remissaõ o de
díívidas, sem interesse puí blico justificado, sob pena de nulidade do ato;
VII – exigir ou aumentar tributo sem Lei que o estabeleça;
VIII – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situaçaõ o equivalente, proibida qualquer distinçaõ o em razaõ o de ocupaçaõ o
profissional ou funçaõ o por eles exercida, independentemente da denominaçaõ o
juríídica dos rendimentos, tíítulos ou direitos;
IX – estabelecer diferença tributaí ria entre bens e serviços de qualquer
natureza, em razaõ o de sua procedeâ ncia ou destino;
X – cobrar tributos:
a)
b)

em relaçaõ o a fatos geradores ocorridos antes do iníício da vigeâ ncia
da Lei que os houver instituíído ou aumentado;
no mesmo exercíício financeiro em que haja sido publicada a Lei que
os institui ou aumentou;

XI – utilizar tributos com efeito de confisco;
XII – estabelecer limitaçoõ es ao traí fego de pessoas ou bens, por meio de
tributos, ressalvada a cobrança de pedaí gio para utilizaçaõ o de vias conservadas
pelo Poder Puí blico;
XIII – instituir impostos sobre:
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a)
b)
c)

d)

patrimoâ nio, renda ou serviço da Uniaõ o, do Estado e de outros
municíípios;
templo de qualquer culto;
patrimoâ nio, renda ou serviços dos partidos polííticos, inclusive suas
fundaçoõ es, das entidades sindicais dos trabalhadores e das
instituiçoõ es de educaçaõ o e de assisteâ ncia social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da Lei Federal;
livros, jornais, perioí dicos e o papel destinado aà sua impressaõ o.

§ 1º - Â vedaçaõ o do inciso XIII – alíínea “a”, eí extensiva aà s autarquias e aà s
fundaçoõ es instituíídas e mantidas pelo Poder Puí blico, no que se refere ao
patrimoâ nio, aà renda e aos serviços, vinculados aà s suas finalidades essenciais ou
aà s delas decorrentes.
§ 2º - Âs vedaçoõ es do inciso XIII – alíínea “a”, e do paraí grafo anterior naõ o
se aplicam ao patrimoâ nio, aà renda e aos serviços relacionados com a exploraçaõ o
de atividades econoâ micas regidas pelas normas aplicaí veis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestaçaõ o ou pagamento de preços ou tarifas
pelo usuaí rio, nem exoneram o promitente comprador da obrigaçaõ o de pagar
imposto relativamente ao bem imoí vel.
§ 3º - Âs vedaçoõ es expressas no inciso XIII, alíínea “b” e “c”, compreendem
somente o patrimoâ nio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 4º - Âs vedaçoõ es expressas no inciso VII e XIII seraõ o regulamentadas em
Lei complementar federal.
§ 5º - EÍ vedado ao Poder Puí blico edificar, descaracterizar ou abrir vias
puí blicas em praças, parques, reservas ecoloí gicas e espaços tombados do
Municíípio, ressalvadas as construçoõ es estritamente necessaí rias aà preservaçaõ o e
ao aperfeiçoamento das mencionadas aí reas.
SEÇÂÃ O V
Dos Serviços e Obras Puí blicas
Ârt. 18 – No exercíício de sua competeâ ncia, para organizar e regulamentar
os serviços puí blicos e de utilidade puí blica de interesse local, o Municíípio
observaraí os requisitos de comodidade, conforme o bem-estar dos usuaí rios.
Paraí grafo uí nico – Â realizaçaõ o de obras puí blicas deveraí estar adequada
aà s diretrizes do Plano Diretor.
Ârt. 19 – Nenhum empreendimento de obras e serviços do Municíípio
poderaí ter iníício sem preí via elaboraçaõ o do plano respectivo, no qual,
obrigatoriamente, conste:
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I – as viabilidade do empreendimento, sua convenieâ ncia e oportunidade
para o interesse comum;
II – os pormenores para a sua execuçaõ o;
III – os recursos para o atendimento das respectivas despesas;
IV – os prazos para o seu iníício e conclusaõ o, acompanhados de
justificativas.
§ 1º - Nenhuma obra e nenhum serviço ou melhoramento, salvo casos de
extrema urgeâ ncia, seraõ o executados sem preí vio orçamento de seu custo.
§ 2º - Âs obras puí blicas poderaõ o ser executadas pela Prefeitura, por suas
autarquias e demais entidades da administraçaõ o indireta e por terceiros,
mediante licitaçaõ o.
Ârt. 20 – Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a
Âdministraçaõ o Municipal poderaí desobrigar-se da realizaçaõ o material de tarefas
executivas, recorrendo, sempre que conveniente, ao interesse puí blico, aà
execuçaõ o indireta, mediante concessaõ o ou permissaõ o de serviço puí blico ou de
utilidade puí blica, verificando estar a iniciativa privada suficientemente
desenvolvida e capacitada para o seu desempenho.
§ 1º - Â permissaõ o de serviço puí blico ou de utilidade puí blica, sempre a
tíítulo precaí rio, seraí outorgada por decreto. Â concessaõ o soí seraí feita com
autorizaçaõ o legislativa, mediante contrato. Â permissaõ o e a concessaõ o dependem
de licitaçaõ o.
§ 2º - O Municíípio poderaí retomar, sem indenizaçaõ o, os serviços
permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o
contrato ou ato pertinente, bem como aqueles que se revelarem insuficientes
para o atendimento dos usuaí rios.
Ârt. 21 – Lei especíífica, respeitada a legislaçaõ o competente, disporaí
sobre:
I – o regime das empresas concessionaí rias e permissionaí rias de serviços
puí blicos ou de utilidade puí blica, o caraí ter especial de seu contrato e de sua
prorrogaçaõ o e as condiçoõ es de caducidade e fiscalizaçaõ o e resiliçaõ o da concessaõ o
ou permissaõ o;
II – os direitos dos usuaí rios;
III – políítica tarifaí ria;
IV – a obrigaçaõ o de manter serviço adequado;
V – as reclamaçoõ es relativas aà prestaçaõ o de serviços puí blicos ou de
utilidade puí blica;
VI – o tratamento especial em favor do usuaí rio reconhecido
publicamente como desprovido de recursos financeiros.
Paraí grafo uí nico – Âs tarifas dos serviços puí blicos ou de utilidade puí blica
seraõ o fixadas pelo Executivo.
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Ârt. 22 – Ressalvados os casos especificados na Legislaçaõ o, as obras,
serviços, compras e alienaçoõ es seraõ o contratados mediante processo de licitaçaõ o
que assegure igualdade de condiçoõ es a todos os concorrentes, com claí usulas que
estabeleçam as obrigaçoõ es de pagamento, mantidas as condiçoõ es efetivas da
proposta, nos termos da Lei, a qual somente permitiraí as exigeâ ncias de
qualificaçaõ o teí cnica e econoâ mica indispensaí veis a garantia do cumprimento das
obrigaçoõ es.
Ârt. 23 – O Municíípio poderaí realizar obras e serviços de interesse
comum, mediante conveâ nio com o Estado, a Uniaõ o ou entidades particulares ou
mediante consoí rcio com outros municíípios.
§ 1º - Â constituiçaõ o de consoí rcios e a celebraçaõ o de conveâ nio
dependeraõ o de autorizaçaõ o legislativa;
§ 2º - Independeraí de autorizaçaõ o legislativa e das exigeâ ncias
estabelecidas no paraí grafo anterior o consoí rcio constituíído entre municíípios,
para a realizaçaõ o de obras e serviços cujo valor naõ o atinja o limite exigido para
licitaçaõ o mediante convite.
§ 3º - EÍ facultado ao Poder Puí blico ocupar e usar temporariamente bens
e serviços, na hipoí tese de iminente perigo ou calamidade puí blica, assegurada
indenizaçaõ o ulterior, se houver dano.
Ârt. 24 – O Municíípio incentivaraí a industrializaçaõ o do lixo urbano por
empresa que comprove idoneidade organizacional e financeira.
Ârt. 25 – Â competeâ ncia do Municíípio para a realizaçaõ o de obras puí blicas
abrange:
I – a construçaõ o de edifíícios puí blicos;
II – a construçaõ o de obras e instalaçoõ es para implantaçaõ o e prestaçaõ o de
serviços necessaí rios ou uí teis aà s comunidades;
III – a execuçaõ o de quaisquer outras obras destinadas a assegurar a
funcionalidade e o bom aspecto da cidade.
§ 1º - Â obra puí blica poderaí ser executada diretamente por oí rgaõ o ou
entidade da administraçaõ o puí blica e, indiretamente, por terceiros mediante
licitaçaõ o.
§ 2º - Â execuçaõ o direta de obra puí blica naõ o dispensa a licitaçaõ o para
aquisiçaõ o do material a ser Empregado.
§ 3º - Â realizaçaõ o de obra puí blica municipal deveraí estar adequada ao
Plano Diretor, ao plano plurianual, aà s diretrizes orçamentaí rias e seraí precedida
de projeto elaborado segundo as normas teí cnicas adequadas.
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§ 4º - Â construçaõ o de edifíícios e obras puí blicas obedeceraí aos princíípios
de economicidade, simplicidade e adequaçaõ o ao espaço circunvizinho e ao meio
ambiente, e se sujeitaraí aà s exigeâ ncias e limitaçoõ es constantes do Coí digo de
Obras.
SEÇÂÃ O VI
Da Âdministraçaõ o Puí blica
Ârt. 26 – Â Âdministraçaõ o Municipal compreende:
I – Âdministraçaõ o Direta: Departamento ou oí rgaõ os Equiparados;
II – Âdministraçaõ o indireta e das fundaçoõ es: entidades dotadas de
personalidade juríídica proí pria.
Paraí grafo uí nico – Âs entidades compreendidas na administraçaõ o indireta
seraõ o criadas por Lei especíífica e vinculadas aos Departamentos ou OÍ rgaõ os
Equiparados, em cuja aí rea de competeâ ncia estiver enquadrada sua principal
atividade.
Ârt. 26 – Â Âdministraçaõ o Municipal compreende:
I – Âdministraçaõ o Direta: Secretarias ou oí rgaõ os Equiparados;
II – Âdministraçaõ o indireta e das fundaçoõ es: entidades dotadas de
personalidade juríídica proí pria.
Paraí grafo uí nico – Âs entidades compreendidas na administraçaõ o indireta
seraõ o criadas por Lei especíífica e vinculadas aà s Secretarias ou OÍ rgaõ os
Equiparados, em cuja aí rea de competeâ ncia estiver enquadrada sua principal
atividade. (Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018).
Ârt. 27 – Â Âdministraçaõ o Municipal, direta ou indireta, obedeceraí aos
princíípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficieâ ncia.
(Artigo com redação determinada pela Emenda à LOM nº 36/2005)
Ârt. 28 – Â publicaçaõ o das leis e atos municipais far-se-aí no OÍ rgaõ o da
Imprensa Oficial ou por afixaçaõ o na sede da Prefeitura e da Caâ mara Municipal,
conforme o caso.
Ârt. 28 – Â publicaçaõ o das leis, decretos, portarias e outros atos
municipais far-se-aí no OÍ rgaõ o da Imprensa Oficial ou por afixaçaõ o na sede da
Prefeitura e da Caâ mara Municipal, conforme o caso. (Artigo alterado pela
Emenda à Lei Orgânica nº. 047/2009).
§ 1º - Nenhum ato produziraí efeito antes de sua publicaçaõ o;
§ 2º - Â publicaçaõ o dos atos normativos, pela imprensa, poderaí ser
resumida.
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§ 3º - Âpoí s a publicaçaõ o das leis, decretos, portarias e outros atos
municipais, os mesmos deveraõ o ser divulgados imediatamente via internet
atraveí s de síítio oficial do Poder Executivo, ficando disponíível por 90 (noventa)
dias. (Parágrafo acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 047/2009)
Ârt. 29 – O Prefeito faraí publicar:
I – mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa;
II – mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e
recursos recebidos;
III – anualmente, ateí 15 de março, as contas da administraçaõ o,
constituíídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço
orçamentaí rio de demonstraçaõ o das variaçoõ es patrimoniais do exercíício findo,
em forma sinteí tica.
Ârt. 30 – O Municíípio poderaí criar e manter Guarda Municipal aà proteçaõ o
das instalaçoõ es, bens e serviços municipais, conforme dispuser a Lei Federal.
SEÇÂÃ O VII
Dos Servidores Puí blicos
Ârt. 31 – Â Âdministraçaõ o Puí blica direta ou indireta e das fundaçoõ es do
Municíípio obedeceraõ o aos princíípios contidos no Ârt. 27 e, tambeí m, ao seguinte:
I – os cargos, empregos e funçoõ es puí blicas saõ o acessííveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros,
na forma da lei; (Inciso com redação determinada pela Emenda à LOM nº
36/2005)
II – a investidura em cargo ou emprego puí blico depende de aprovaçaõ o
preí via em concurso puí blico de provas ou de provas e tíítulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeaçoõ es para cargo em comissaõ o declarado em lei de livre
nomeaçaõ o e exoneraçaõ o; (Inciso com redação determinada pela Emenda à
LOM nº 36/2005)
III – o prazo de validade do concurso puí blico seraí de ateí dois anos,
prorrogaí vel uma vez, por igual perííodo;
IV – durante o prazo improrrogaí vel, previsto no edital de convocaçaõ o,
aquele aprovado em concurso puí blico de provas ou de provas e tíítulos seraí
convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou
emprego, na carreira;
V – as funçoõ es de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissaõ o, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condiçoõ es e percentuais míínimos previstos em
lei, destinam-se apenas aà s atribuiçoõ es de direçaõ o, chefia e assessoramento;
(Inciso com redação determinada pela Emenda à LOM nº 36/2005)
VI – eí garantido ao servidor puí blico civil o direito aà livre associaçaõ o
sindical;
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VII – o direito de greve seraí exercido nos termos e nos limites definidos
em lei especíífica; (Inciso com redação determinada pela Emenda à LOM nº
36/2005)
VIII – a Lei reservaraí percentual dos cargos e empregos puí blicos para as
pessoas portadores de deficieâ ncia e definaraí os criteí rios de sua admissaõ o;
IX – a Lei estabeleceraí os casos de contrataçaõ o por tempo determinado
para atender a necessidade temporaí ria de excepcional interesse puí blico;
X – a revisaõ o geral da remuneraçaõ o dos servidores puí blicos, sem
distinçaõ o de ííndices, far-se-aí sempre na mesma data;
XI – a Lei fixaraí o limite maí ximo e a relaçaõ o de valores entre a maior e a
menor remuneraçaõ o dos servidores puí blicos, observados como limites
maí ximos, no aâ mbito dos respectivos poderes os valores percebidos como
remuneraçaõ o, em espeí cie, a qualquer tíítulo, pelo Prefeito;
XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo naõ o poderaõ o ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII – eí vedada a vinculaçaõ o ou equiparaçaõ o de vencimentos, para efeito
de remuneraçaõ o de pessoal do serviço puí blico, ressalvado o disposto no inciso
anterior e no art. 39, § 1º da Constituiçaõ o Federal;
XIV – os acreí scimos pecuniaí rios percebidos por servidor puí blico naõ o
seraõ o computados nem acumulados, para fins de concessaõ o de acreí scimos
ulteriores, sob o mesmo tíítulo ou ideâ ntico fundamento;
XV – o subsíídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos
puí blicos saõ o irredutííveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do artigo 37
e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituiçaõ o Federal; (Inciso
com redação determinada pela Emenda à LOM nº 36/2005)
XVI – O Municíípio poderaí cobrar contribuiçaõ o social de seus servidores,
para custeio de sistema de prevideâ ncia e assisteâ ncia social, nos termos da
Constituiçaõ o da Repuí blica e do Estado e na forma da Lei;
XVII – a contribuiçaõ o do servidor puí blico, para efeito do disposto no
inciso anterior, naõ o seraí superior a um terço do valor atuarialmente exigíível;
XVIII – os oí rgaõ os de direçaõ o de entidade responsaí vel pela prevideâ ncia e
assisteâ ncia social teraõ o a participaçaõ o de servidores puí blicos municipais de
carreira, dela contribuintes;
XIX – eí vedada a acumulaçaõ o remunerada de cargos puí blicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horaí rios, observado em qualquer caso o
disposto no inciso XI, do art.37 da CF/88;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro teí cnico ou cientíífico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de sauí de,
com profissoõ es regulamentadas (Inciso com redação determinada
pela Emenda à LOM nº 39/2005)
XX – a proibiçaõ o de acumular estende-se a empregos e funçoõ es e abrange
autarquias, fundaçoõ es, empresas puí blicas, sociedades de economia mista, suas
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subsidiaí rias, e sociedades controladas, direta e indiretamente, pelo poder
puí blico; (Inciso com redação determinada pela Emenda à LOM nº 36/2005) ;
XXI – a administraçaõ o fazendaí ria e seus servidores fiscais teraõ o, dentro
de suas aí reas de competeâ ncia e jurisdiçaõ o, precedeâ ncia sobre os demais setores
administrativos, na forma da Lei;
XXII – somente por lei especíífica poderaí ser criada autarquia e
autorizada a instituiçaõ o de empresa puí blica, de sociedade de economia mista e
de fundaçaõ o, cabendo aà lei complementar, neste uí ltimo caso, definir as aí reas de
sua atuaçaõ o; (Inciso com redação determinada pela Emenda à LOM nº
36/2005);
XXIII – depende de autorizaçaõ o legislativa, em cada caso, a criaçaõ o de
subsidiaí rias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a
participaçaõ o de qualquer delas em empresa privada;
XXIV –
§ 1º - Â publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos oí rgaõ os puí blicos deveraí ter caraí ter educativo, informativo ou de orientaçaõ o
social, dela naõ o podendo constar nomes, síímbolos ou imagens que caracterizem
promoçaõ o pessoal de autoridades ou servidores puí blicos.
§ 2º - Â naõ o observaâ ncia do disposto nos incisos II e III implicaraí a
nulidade de ato e a puniçaõ o da autoridade responsaí vel, nos termos da Lei.
§ 3º - Â lei disciplinaraí as formas de participaçaõ o do usuaí rio na
administraçaõ o puí blica direta e indireta, regulando especialmente:
I – as reclamaçoõ es relativas aà prestaçaõ o dos serviços puí blicos em geral,
asseguradas a manutençaõ o de serviços de atendimento ao usuaí rio e a avaliaçaõ o
perioí dica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
II – o acesso dos usuaí rios a registros administrativos e a informaçoõ es
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII da
Constituiçaõ o Federal;
III – a disciplina da representaçaõ o contra o exercíício negligente ou
abusivo de cargo, emprego ou funçaõ o na administraçaõ o puí blica.
(Parágrafo
3º e incisos acrescentados com redação determinada pela Emenda à LOM nº
36/2005);
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importaçaõ o a suspensaõ o
dos direitos polííticos, a perda da funçaõ o puí blica, a indisponibilidade dos bens e
o ressarcimento ao eraí rio, na forma e gradaçaõ o previstas em Lei, sem prejuíízo
da açaõ o penal cabíível.
§ 5º - Â lei disporaí sobre os requisitos e as restriçoõ es ao ocupante de
cargo ou emprego da administraçaõ o direta e indireta que possibilite o acesso a
informaçoõ es privilegiadas. (Parágrafo 5º acrescentado pela
Emenda à
LOM nº 36/2005)
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§ 6º - Â autonomia gerencial, orçamentaí ria e financeira dos oí rgaõ os e
entidades da administraçaõ o direta e indireta poderaí ser ampliada mediante
contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder puí blico, que tenha
por objeto a fixaçaõ o de metas de desempenho para o oí rgaõ o ou entidade, cabendo
aà lei dispor sobre:
I – o prazo de duraçaõ o do contrato;
II – os controles e criteí rios de avaliaçaõ o de desempenho, direitos,
obrigaçoõ es e responsabilidade dos dirigentes;
III – a remuneraçaõ o do pessoal. (Parágrafo 6º e incisos
acrescentados pela Emenda à LOM nº 36/2005)
Ârt. 32 – Â o servidor puí blico em exercíício de mandato eletivo aplicamse as seguintes disposiçoõ es:
I – tratando-se do mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficaraí
afastado de seu cargo, emprego ou funçaõ o;
II – investido no mandato de Prefeito, seraí afastado do cargo, emprego
ou funçaõ o, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneraçaõ o:
III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de
horaí rios, perceberaí as vantagens de seu cargo, emprego ou funçaõ o, sem prejuíízo
da remuneraçaõ o do cargo eletivo. Havendo incompatibilidade, seraí aplicada a
norma do inciso anterior;
IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercíício de
mandato eletivo, seu tempo de serviço seraí contado para todos os efeitos legais,
exceto para promoçaõ o por merecimento;
V – para efeito de benefíício previdenciaí rio, no caso de afastamento, os
valores seraõ o determinados como se no exercíício estivesse.
Ârt. 33 – O Municíípio instituiraí conselho de políítica de administraçaõ o e
remuneraçaõ o de pessoal, integrado por servidores estaí veis designados pelo
Prefeito Municipal. (Emenda à Lei Orgânica Municipal nº. 042/2006).
§ 1º - Â fixaçaõ o dos padroõ es de vencimento e dos demais componentes do
sistema remuneratoí rio observaraí (parágrafo com redação modificada pela
Emenda à L.O.M. nº. 042/2006):
I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira;
II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos (incisos I, II e III adicionados pela
Emenda à L.O.M nº. 042/2006).
§ 2º - Âplicam-se a esses servidores o disposto no art. 7º, inciso IV, VI,
VIII, IX,XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXX e XXXI da
Constituiçaõ o da Repuí blica e os que, nos termos da Lei, visem a melhoria de sua
condiçaõ o social e a produtividade do serviço puí blico especialmente.
a) feí rias-preâ mio, com duraçaõ o de treâ s meses, adquiridas a cada perííodo
de cinco anos de efetivo exercíício de serviço puí blico, admitida sua conversaõ o em
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espeí cie, por opçaõ o do servidor puí blico (alínea com redação modificada pela
Emenda à LOM nº. 41/2006);
b) adicional sobre a remuneraçaõ o quando completarem vinte e seis anos
de serviço para o Municíípio de Carmo do Rio Claro (Alínea com redação
modificada pela Emenda à L.O.M. nº. 043/2006);
c) cada perííodo de cinco anos de efetivo exercíício daí ao servidor direito a
uma adicional de dez por cento sobre seu vencimento e gratificaçaõ o inerente ao
exercíício de cargo ou funçaõ o, que se incorporam aos vencimentos para o efeito
de aposentadoria. Âo Magisteí rio Municipal cabe, nas mesmas condiçoõ es, o
adicional de quü inquü eâ nio de dez por cento.
d) o pagamento dos vencimentos, remuneraçaõ o ou subsíídios dos
servidores puí blicos municipais, efetivos e comissionados deveraí ocorrer ateí o
quinto dia uí til do meâ s subsequente ao vencido. (Alínea acrescentada pela
Emenda à LOM nº 052/2015)
§ 3º - O Poder Puí blico, como forma de incentivar a sociedade entre seus
servidores, desenvolveraí programas de apoio e ajuda a entidade associativa da
classe, conforme dispuser o Estatuto dos Servidores Puí blicos Municipais.
§ 4º - Â assisteâ ncia gratuita aos filhos e dependentes dos servidores
puí blicos, desde o nascimento ateí seis anos de idade, seraí prestada atraveí s de
creches e preí -escolas puí blicas ou conveniadas.
Ârt. 34 – O servidor seraí aposentado:
I – por invalidez permanente, com proventos integrais, quando
decorrente de acidente em serviço, moleí stia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incuraí vel, especificada em Lei Federal e proporcionais nos demais
casos;
II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço;
III – voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de idade, se homem, e, aos trinta, se mulher,
com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercíício em funçaõ o de magisteí rio, se
professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;
c)
aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher,
com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1º - Os proventos da aposentadoria seraõ o revistos na mesma proporçaõ o
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneraçaõ o dos servidores em
atividade, sendo tambeí m estendidos aos inativos quaisquer benefíícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
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quando decorrentes da transformaçaõ o ou reclassificaçaõ o de cargo ou funçaõ o em
que se deu a aposentadoria, na forma da lei.
§ 2º - O benefíício da pensaõ o por morte corresponderaí aà totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, ateí o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no paraí grafo anterior.
Ârt. 35 – Saõ o estaí veis apoí s treâ s anos de efetivo exercíício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso puí blico.
§ 1º O servidor puí blico estaí vel soí perderaí 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 avaliaçaõ o perioí dica de desempenho, na
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissaõ o do servidor estaí vel, seraí
ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estaí vel, reconduzido ao cargo
de origem, sem direito aà indenizaçaõ o, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade com remuneraçaõ o proporcional ao tempo de serviço.
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estaí vel
ficaraí em disponibilidade, com remuneraçaõ o proporcional ao tempo de serviço,
ateí seu adequado aproveitamento em outro cargo.
(Artigo 35 e
parágrafos com redação determinada pela Emenda à LOM nº 38/2005)
§ 4º Como condiçaõ o para a aquisiçaõ o da estabilidade, eí obrigatoí ria a
avaliaçaõ o especial de desempenho por comissaõ o instituíída para essa finalidade.
(Parágrafo acrescentado pela Emenda à LOM nº 38/2005)
Ârt. 36 – Â despesa com o pessoal ativo e com o inativo do Municíípio naõ o
pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.
Paraí grafo uí nico – Â concessaõ o de vantagens ou o aumento de
remuneraçaõ o, a criaçaõ o de cargo ou a alteraçaõ o de estrutura de carreira, e a
admissaõ o de pessoal, a qualquer tíítulo, por oí rgaõ o da administraçaõ o direta ou
entidade da administraçaõ o indireta, soí podem ocorrer:
I – se houver preí via, dotaçaõ o orçamentaí ria suficiente para atender aà s
projeçoõ es de despesa de pessoal e aos acreí scimos dela decorrentes;
II – se houver autorizaçaõ o especíífica na lei de Diretrizes Orçamentaí rias,
ressalvadas as empresas puí blicas e sociedades de economia mista.
Ârt. 37 – Â aprovaçaõ o de projetos de engenharia, de autoria de
profissionais pertencentes ao quadro de servidores do Municíípio, dependeraí de
parecer preí vio da associaçaõ o profissional de que façam parte.
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Ârt. 38 – Â políítica de pessoal obedeceraí aà s seguintes diretrizes:
I – valorizaçaõ o e dignificaçaõ o da funçaõ o puí blica e do servidor puí blico;
II – profissionalizaçaõ o e aperfeiçoamento do servidor puí bico;
III – constituiçaõ o de quadro dirigente, mediante formaçaõ o e
aperfeiçoamento de administradores;
IV – sistema do meí rito objetivamente apurado para ingresso no serviço e
desenvolvimento na carreira;
V – remuneraçaõ o compatíível com a complexidade e a responsabilidade
das tarefas e com a escolaridade exigida para seu desempenho.
Ârt. 39 – EÍ garantida a liberaçaõ o de dois servidores puí blicos para o
exercíício do mandato eletivo de cargos de sua entidade sindical, sem prejuíízo da
remuneraçaõ o e dos demais direitos e vantagens de seu cargo.
Paraí grafo UÍ nico - Âplicam-se, naquilo que for cabíível aos Servidores do
Legislativo, as regras estabelecidas nesta sessaõ o. (EMENDA 07-2000).
CÂPIÍTULO II
Da Organizaçaõ o dos Poderes do Municíípio
SEÇÂÃ O I
Do Poder Legislativo
Da Caâ mara Municipal
Ârt. 40 – O Poder Legislativo eí exercido pela Caâ mara Municipal, que se
compoõ e de representantes do povo eleitos na forma da Lei Federal.
Paraí grafo 1º - O nuí mero de vereadores aà Caâ mara Municipal de Carmo do
Rio Claro seraí proporcional a populaçaõ o do Municíípio e o seu nuí mero
permaneceraí em nove (09) Vereadores eleitos pelo sistema proporcional, para
uma legislatura com duraçaõ o de quatro anos, compreendendo, cada ano, a uma
sessaõ o legislativa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica do Município
Nº 35/2004)
Paraí grafo 2º - O nuí mero de vereadores naõ o vigoraraí para a legislatura em
que for fixado, e somente seraí modificado por Resoluçaõ o, em virtude de
determinaçaõ o Constitucional. (Emenda à Lei Orgânica do Município Nº 82000).
Ârt. 41 – Cabe aà Caâ mara, com a sançaõ o do Prefeito legislar sobre todas as
mateí rias de competeâ ncia do Municíípio, especialmente sobre:
I – assuntos de interesse local, especialmente sobre a políítica urbana,
rural, híídrica, mineraria e turismo;
II – suplementaçaõ o da legislaçaõ o federal e estadual;
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III – sistema tributaí ria, isençaõ o, anistia, arrecadaçaõ o e distribuiçaõ o de
rendas;
IV – reforma administrativa;
V – estatuto dos servidores puí blicos e dos coí digos municipais;
VI – orçamento anual e plurianual de investimentos, lei de diretrizes
orçamentaí rias, e abertura de creí ditos suplementares e especiais;
VII – obtençaõ o e concessaõ o de empreí stimos e operaçoõ es de creí ditos, bem
como a forma e os meios de pagamento;
VIII – concessaõ o de auxíílios e subvençoõ es;
IX – concessaõ o de serviços puí blicos;
X – concessaõ o de direito real de uso de bens municipais;
XI – concessaõ o administrativa de uso de bens municipais;
XII – alienaçaõ o de bens imoí veis;
XIII – aquisiçaõ o de bens imoí veis, salvo quando se tratar de doaçaõ o sem
encargo;
XIV – criaçaõ o, organizaçaõ o e supressaõ o de distritos, observada a
legislaçaõ o estadual;
XV – criaçaõ o, alteraçaõ o e extinçaõ o de cargos puí blicos e fixaçaõ o dos
respectivos vencimentos;
XVI – o Plano Diretor;
XVII – conveâ nio com entidades puí blicas ou particulares e consoí rcios com
outros municíípios;
XVIII – delimitaçaõ o do períímetro urbano e estabelecimento de normas
urbaníísticas, especialmente as relativas ao uso, ocupaçaõ o e parcelamento do
solo;
XIX – dar e alterar a denominaçaõ o de proí prios municipais, vias e
logradouros e preí dios, desde que os mesmos jaí existam. Estejam aptos para
inauguraçaõ o e funcionamento; (Inciso com redação determinada pela
Emenda à LOM nº 48/2012);
XX – serviços essenciais do municíípio, como transporte,
abastecimento de aí gua, coleta de lixo, destinaçaõ o de esgoto sanitaí rio.
Ârt. 42 – Compete privativamente aà Caâ mara:
I – eleger sua Mesa e destituíí-la na forma regimental;
II – dispor sobre sua organizaçaõ o, funcionamento, políícia, criaçaõ o,
transformaçaõ o ou extinçaõ o dos cargos, empregos e funçoõ es de seus servidores e
fixaçaõ o da respectiva remuneraçaõ o;
III – elaborar seu Regimento Interno;
IV – dar pose ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer se sua renuí ncia e
afastar aquele definitivamente do exercíício do cargo;
V – conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para
afastamento do cargo;
VI – autorizar o Prefeito, por necessidade do serviço, a ausentar-se do
Municíípio por mais de vinte dias;
VII – tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do
Tribunal de Contas do Estado, no prazo maí ximo de 120 (cento e vinte) dias de
seu recebimento, observados os seguintes preceitos: (Emenda 29/2000)
Um Governo voltado para o interesse público, sem preconceito,
obediente aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”,
Folha: 22-88

Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro
a)
b)

o parecer do Tribunal somente deixaraí de prevalecer por decisaõ o
de dois terços dos membros da Caâ mara;
rejeitadas as contas, seraõ o estas, imediatamente, remetidas ao
Ministeí rio Puí blico, para fins de direito.

VIII – fixar, em cada legislatura, em conformidade com a Constituiçaõ o
Federal, os subsíídios e a verba de representaçaõ o do Prefeito, Vice-Prefeito e
Presidente da Caâ mara;
IX – criar comissoõ es especiais de inqueí rito sobre fato determinado que se
inclua na competeâ ncia municipal, sempre que as requeira pelo menos um terço
de seus membros;
X – solicitar informaçoõ es ao Prefeito sobre assuntos referentes aà
administraçaõ o;
XI – convocar os assessores diretos do Prefeito para prestar informaçoõ es
sobre mateí ria de sua competeâ ncia;
XII – autorizar a realizaçaõ o de empreí stimo, operaçaõ o ou acordo externo
de qualquer natureza, de interesse do Municíípio;
XIII – (Excluído por decisão Judicial TJMG adin 98.378-3 de 09-09-97
Emenda 9-2000);
XIV – autorizar referendo e plebiscito;
XV – julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos
em Lei;
XVI – decidir sobre a perda do mandato de Vereador, por voto secreto e
maioria absoluta, nas hipoí teses previstas nos incisos I, II e VI do artigo 49,
mediante provocaçaõ o da Mesa Diretora da Caâ mara, de partido políítico ali
Representado ou de iniciativa popular com abaixo-assinado de, no míínimo,
cinco por cento dos eleitores cadastrados no Municíípio, assegurada ampla
defesa;
XVI – decidir sobre a perda do mandato de Vereador, por voto aberto e
maioria absoluta, nas hipoí teses previstas nos incisos I, II e VI do artigo 49,
mediante provocaçaõ o da Mesa Diretora da Caâ mara, de partido políítico ali
Representado ou de iniciativa popular com abaixo-assinado de, no míínimo,
cinco por cento dos eleitores cadastrados no Municíípio, assegurada ampla
defesa; (Emenda 51/2015)
XVII – suspender, no todo ou em parte, a execuçaõ o da Lei ou ato
normativo municipal declarados, incidentalmente, inconstitucionais, por decisaõ o
definitiva do Tribunal de Justiça, quando a decisaõ o de inconstitucionalidade for
limitada ao texto da Constituiçaõ o do Estado;
XVIII – administrar a verba à disposição da Câmara, constante do
orçamento anual do Município, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (Emenda 09-2000).
§ 1º - Â Caâ mara Municipal delibera, mediante Resoluçaõ o, sobre assuntos
de sua competeâ ncia privativa.
Paraí grafo 2º - EÍ fixado em 15 (quinze) dias, o prazo para que os
responsaí veis pelos oí rgaõ os da administraçaõ o direta e indireta prestem as
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informaçoõ es e encaminhem os documentos requisitados pelo Poder Legislativo,
na forma do disposto no art. 99 inciso XIX.
Paraí grafo 3º - O naõ o cumprimento do prazo estipulado no paraí grafo
anterior obrigaraí o Presidente da Caâ mara solicitar intervençaõ o do Poder
Judiciaí rio para que os responsaí veis cumpram a legislaçaõ o, independentemente
da instauraçaõ o do procedimento previsto no artigo 65 do Regimento Interno.
(Emenda 10-2000).
Ârt. 43 – Cabe, ainda, aà Caâ mara, mediante Resoluçaõ o, aprovada pelo voto
de, no míínimo, dois terços de seus membros, conceder tíítulo de “cidadaõ o
honoraí rio” a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado serviços
relevantes ao Municíípio.
Ârt. 43 – Cabe aà Caâ mara, mediante Decreto Legislativo, aprovado por voto
de dois terços de seus membros, conceder tíítulo honoríífico de Cidadaõ o
Carmelitano e Honra ao Meí rito aà pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado
serviços relevantes ao Municíípio. (Artigo alterado pela Emenda à Lei
Orgânica nº 58/2018)
Paraí grafo UÍ nico – Os criteí rios para a outorga dos Tíítulos Honorííficos
constantes deste artigo, seraõ o regulamentados em Resoluçaõ o, nos termos do
Regimento Interno. (Parágrafo acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº
58/2018)
SEÇÂÃ O II
Dos Vereadores
Ârt. 44 – No primeiro ano de cada Legislatura, no dia 1º de Janeiro, em
sessaõ o solene de instalaçaõ o, independentemente do nuí mero, sob a presideâ ncia
do Vereador mais votado dentre os presentes, os Vereadores prestaraõ o
compromisso e tomaraõ o posse.
§ 1º - O Vereador que naõ o tomar posse, na sessaõ o prevista neste artigo
deveraí faze-lo no prazo de quinze dias, sob pena de perda do mandato, salvo
motivo justo aceito pela Caâ mara.
§ 2º - No ato da posse, o Vereador deveraí desincompatibilizar-se nos
casos previstos em Lei especíífica e fazer declaraçaõ o de seus bens, registrada no
Cartoí rio de Tíítulos e Documentos, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato
de posse. Âo teí rmino do mandato, deveraí ser atualizada a declaraçaõ o, sob pena
de responsabilidade e de impedimento para o exercíício de qualquer outro cargo
no Municíípio.
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Art. 45 – O mandato do Vereador será remunerado nos termos do Artigo 29
da Constituição Federal e Emendas Constitucionais aplicáveis ä espécie. (Emenda
a Lei Orgânica do Município Nº 30-2000).
§ 1º - Os subsíídios dos vereadores seraõ o fixados mediante projeto de lei
no final de cada legislatura, para vigorar na seguinte antes da eleiçaõ o, para
escolha de novos vereadores. (Emenda a Lei Orgânica do Município Nº 302000).
§ 2º - Deixando a Caâ mara de exercer a competeâ ncia de que trata o
paraí grafo anterior, ficaraõ o mantidos, na legislatura subsequente, os valores de
remuneraçaõ o vigentes em dezembro da uí ltima sessaõ o legislativa, podendo ser,
em ambos os casos, os valores corrigidos mensalmente, atraveí s de ííndice oficial
de correçaõ o da desvalorizaçaõ o da moeda.
Ârt. 46 – O Vereador poderaí licenciar-se somente:
I – por moleí stia devidamente comprovada por laudo meí dico;
II – para desempenhar missaõ o temporaí ria de caraí ter eventual e de
interesse do Municíípio;
III – para tratar de interesse particular, por prazo determinado.
§ 1º - Â licença em qualquer dos casos nunca seraí inferior a 30 dias, naõ o
podendo o Vereador licenciado reassumir o cargo antes do seu teí rmino.
§ 2º - Para fins de remuneraçaõ o, considerar-se-aí como em exercíício o
Vereador licenciado nos termos dos incisos I e II.
Ârt. 47 – Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opinioõ es,
palavras e votos no exercíício do mandato, na circunscriçaõ o do Municíípio.
Ârt. 48 – Os Vereadores naõ o poderaõ o:
I – desde a expediçaõ o do diploma:
a)

b)

firmar ou manter contrato com o Municíípio, com suas autarquias,
fundaçoõ es, empresas puí blicas, sociedades de economia mista ou
com suas empresas concessionaí rias de serviço puí blico, salvo
quando o contrato obedecer a claí usulas uniformes;
aceitar ou exercer cargo, funçaõ o ou emprego remunerado, inclusive
os de que sejam demissííveis “ad nutum” nas entidades constantes
da alíínea anterior, salvo mediante aprovaçaõ o, em concurso puí blico,
caso em que, apoí s a investidura, ficaraõ o automaticamente
licenciados, sem vencimentos;

II – desde a posse:
a)

ser proprietaí rios, controladores ou diretores de empresa que goze
de favor decorrente de contrato com pessoa juríídica de direito
puí blico municipal, ou nela exercer funçaõ o remunerada;
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b)
c)
d)

ocupar cargo ou funçaõ o de que sejam demissííveis “ad nutum” nas
entidades referidas no inciso I, alíínea “a”;
patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a
que se refere o inciso I, da alíínea “a”;
ser titulares de mais de um cargo ou mandato puí blico eletivo.

Ârt. 49 – Perderaí o mandato o Vereador:
I – que infringir qualquer das proibiçoõ es estabelecidas no artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatíível com o decorro
parlamentar ou atentatoí rio aà s instituiçoõ es vigentes;
III – que deixar de comparecer, em cada Sessaõ o Legislativa, aà terça parte
das sessoõ es ordinaí rias da Casa, salvo licença ou missaõ o por esta autorizadas;
IV – que fixar resideâ ncia fora do Municíípio;
V – que perder ou tiver os direitos polííticos suspensos;
VI – que sofrer condenaçaõ o criminal em sentença definitiva e irrecorríível;
VII – que naõ o tomar posse nas condiçoõ es estabelecidas nesta Lei
Orgaâ nica.
§ 1º - Saõ o incompatííveis com o decorro parlamentar, aleí m dos casos
definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a,
membro da Caâ mara Municipal e a percepçaõ o de vantagens indevidas.
§ 2º - Nos casos dos incisos I, II e IV, a perda do mandato seraí decidida
pela Caâ mara por voto puí blico e maioria de dois terços, mediante provocaçaõ o da
Mesa, de partido políítico ali representado ou de iniciativa popular com abaixoassinado de, no míínimo, cinco por cento dos eleitores cadastrados no Municíípio,
assegurada ampla defesa. (Emenda 11-2000).
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III, IV e VII, a perda seraí declarada
pela Mesa da Caâ mara, de ofíício ou mediante provocaçaõ o de qualquer de seus
Vereadores ou de partido políítico representado na Caâ mara, assegurada ampla
defesa.
Ârt. 50 – Naõ o perderaí o mandato o Vereador:
I – investido no cargo de Diretor de Departamento Municipal;
I – investido no cargo de Secretaí rio Municipal; (Inciso alterado pela
Emenda à Lei Orgânica nº 59/2018)
II – licenciado por motivo de doença ou para tratar de interesse
particular, neste caso sem remuneraçaõ o e por perííodo naõ o excedente a cento e
vinte dias por Sessaõ o Legislativa;
III – licenciado para desempenhar missaõ o temporaí ria de caraí ter eventual
e de interesse do Municíípio.
Paraí grafo uí nico – Na hipoí tese do inciso I, acima, o Vereador seraí
considerado automaticamente licenciado e poderaí optar pela remuneraçaõ o do
mandato.
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Ârt. 51 – No caso de vaga ou de licença de Vereador, o Presidente
convocaraí imediatamente o suplente.
§ 1º - I suplente seraí convocado nos casos de vaga, de investidura em
funçoõ es previstas no artigo anterior, ou de licença igual ou superior a trinta dias.
§ 2º - O suplente convocado deveraí tomar posse dentro de quinze dias,
salvo motivo justo aceito pela Caâ mara.
§ 3º - Em caso de vagas, naõ o havendo suplente, o Presidente comunicaraí
o fato, dentro de quarenta e oito horas, diretamente ao Tribunal Regional
Eleitoral.
Ârt. 52 – Os Vereadores naõ o seraõ o obrigados a testemunhar sobre
informaçoõ es recebidas ou prestadas em razaõ o do exercíício do mandato, nem
sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informaçoõ es.
SEÇÂÃ O III
Da Mesa da Caâ mara
Ârt. 53 – Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-aõ o sob
a presideâ ncia do mais dentre os presentes, e, por maioria absoluta dos membros
da Caâ mara, elegeraõ o os componentes da Mesa, que ficaraõ o automaticamente
empossados.
Paraí grafo uí nico – Naõ o havendo nuí mero legal, o Vereador mais votado
dentre os presentes permaneceraí na Presideâ ncia e convocaraí sessoõ es diaí rias ateí
que seja eleita a Mesa.
Ârt. 54 – Â eleiçaõ o para renovaçaõ o da Mesa da Caâ mara para o segundo
bieâ nio far-se-aí na 1ª (primeira) reuniaõ o da sessaõ o legislativa ordinaí ria do meâ s
de dezembro. (Emenda a LOM Nº 033-2002).
§ 1º - Âpurada a eleiçaõ o, o Presidente proclamaraí os eleitos, marcando
posse e exercíício que se daraõ o nos primeiros treâ s dias uí teis do 1º semestre
legislativo do ano seguinte. (Emenda a LOM Nº 033/2002)
§ 2º - Â eleiçaõ o se daraí na forma do art. 58, § 2º, da Lei Orgaâ nica
Municipal, com a redaçaõ o que lhe deu a Emenda 032/01. (Emenda a LOM Nº
033/2002)
§ 3º - O Regimento disporaí sobre a forma de eleiçaõ o e a composiçaõ o da
Mesa. (Emenda a LOM Nº 033/2002)
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Ârt. 55 – “O mandato da Mesa da Caâ mara seraí de dois anos vedada a
reconduçaõ o para os mesmos cargos do mandato imediatamente subsequü ente.
(Emenda 32/2001).
Paraí grafo uí nico – Os efeitos do presente artigo se daraõ o imediatamente
apoí s a publicaçaõ o da presente emenda, alcançando, para todos os fins de direito,
o mandato da atual Mesa, que passa a ser de dois anos, vencendo em 31 de
dezembro de 2002. (Emenda a LOM 32/01).
Ârt. 55 – “O mandato da Mesa da Caâ mara seraí de um ano vedada a
reconduçaõ o para os mesmos cargos do mandato imediatamente subsequente.
(Emenda 050/2014).
Paraí grafo uí nico – Os efeitos do presente artigo se daraõ o imediatamente
apoí s a publicaçaõ o da presente emenda, alcançando, para todos os fins de direito,
o mandato da Mesa subsequente, que passa a ser de 01 (um) ano, vencendo em
31 de dezembro de 2015. (Emenda a LOM 050/2014).
§ 1º - O Regimento Interno disporaí a respeito da ocorreâ ncia de vaga na
direçaõ o da Mesa, e sua forma de substituiçaõ o, ficando impedido de assumir o
cargo vago na Mesa quem o preencheu no mesmo cargo no perííodo anterior
(Emenda a Lei Orgânica do Município Nº 13-2000).
§ 2º - Qualquer componente da Mesa poderaí ser destituíído pelo voto da
maioria absoluta dos membros da Caâ mara, quando faltoso, omisso ou ineficiente
no desempenho de suas atribuiçoõ es regimentais, elegendo-se vereador
substituto entre os presentes, para completar o mandato da Mesa. (Emenda Lei
Orgânica do Município Nº 13 da Lei Orgânica do Município).
Ârt. 56 - Â Mesa, dentre outras atribuiçoõ es contidas no Regimento
Interno, compete privativamente, em colegiado:"
I – apresentar projeto de resoluçaõ o para a fixaçaõ o do subsíídio dos
vereadores em cada legislatura para a subsequente observado o limite
estabelecido na Constituiçaõ o da Repuí blica, naõ o podendo ultrapassar 30% do
subsíídio dos Deputados Estaduais, bem como os projetos de resoluçoõ es que
criem, modifiquem ou extingam os cargos, empregos ou funçoõ es do Poder
Legislativo, fixando-se seus respectivos vencimentos e subsíídios atraveí s de lei,
observados os paraâ metros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentaí rias
(Inciso com redação determinada pela Emenda à LOM nº 40/2005);
II – a iniciativa de leis para a fixaçaõ o dos subsíídios do Prefeito, do VicePrefeito, dos Secretaí rios Municipais quando houver, dos Diretores de
Departamentos, dos Chefes de Seçoõ es, do Chefe de Gabinete, dos Âssessores e
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Consultor Juríídicos, observado o que dispoõ e os artigos 37, XI, 39, § 4°, 150, II,
153, III e 153, § 2°, I, todos da Constituiçaõ o da Repuí blica. (Inciso com redação
determinada pela Emenda à LOM nº 37/2005);
II – a iniciativa de leis para a fixaçaõ o dos subsíídios do Prefeito, do VicePrefeito, dos Secretaí rios Municipais e equiparados, observado o que dispoõ e os
artigos 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 153, III e 153, § 2°, I, todos da Constituiçaõ o da
Repuí blica. (Inciso alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018)
III - apresentar as proposiçoõ es concessivas de licenças e afastamento do
Prefeito;
IV - elaborar a proposta orçamentaí ria da Caâ mara, mediante assessoria, a
ser incluíída no orçamento do Municíípio;
V - representar em nome da Caâ mara, junto aos Poderes da Uniaõ o, do
Estado e do Municíípio;
VI - baixar ato para alterar a dotaçaõ o orçamentaí ria com recursos
destinados aà s despesas da Caâ mara;
VII - organizar cronograma de desembolso das dotaçoõ es da Caâ mara
vinculadamente ao repasse mensal das mesmas pelo Executivo;
VIII - proceder aà devoluçaõ o aà Tesouraria da Prefeitura do saldo de caixa
existente na Caâ mara ao final de cada exercíício;
IX - enviar ao Executivo, em eí poca proí pria, as contas do Legislativo do
exercíício precedente, para sua incorporaçaõ o aà s contas do Municíípio;
X - proceder aà redaçaõ o das resoluçoõ es e decretos legislativos via
assessoramento juríídico;
XI - deliberar sobre convocaçaõ o de sessoõ es extraordinaí rias da Caâ mara;
XII - receber ou recusar as proposiçoõ es apresentadas sem observaâ ncia
das disposiçoõ es regimentais;
XIII - deliberar sobre a realizaçaõ o de sessoõ es solenes fora da sede da
Edilidade;
XIV - determinar, no iníício da legislatura, o arquivamento das
proposiçoõ es naõ o apreciadas na legislatura anterior.
XV – Enviar ao Senhor Prefeito ateí primeiro de março de cada ano, as
contas do exercíício anterior;
XVI – promover concurso para preencher cargos na administraçaõ o da
Caâ mara, nomear, promover, comissionar, conceder gratificaçoõ es, licenças, poâ r em
disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir servidores da Caâ mara
Municipal nos termos da lei;
XVII – De ofíício ou a requerimento, encaminhar aos Diretores de
Departamentos Municipais, a dirigentes de entidades da Âdministraçaõ o indireta
e a outras autoridades municipais, pedidos por escrito de informaçoõ es. Â recusa,
ou naõ o atendimento no prazo de quinze dias (15), ou a prestaçaõ o de
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informaçoõ es falsas, constitui infraçaõ o administrativa, sujeitando o subscritor aà s
responsabilidades cabííveis.
XVII – De ofíício ou a requerimento, encaminhar aos Secretaí rios
Municipais, a dirigentes de entidades da Âdministraçaõ o indireta e a outras
autoridades municipais, pedidos por escrito de informaçoõ es. Â recusa, ou naõ o
atendimento no prazo de quinze dias (15), ou a prestaçaõ o de informaçoõ es falsas,
constitui infraçaõ o administrativa, sujeitando o subscritor aà s responsabilidades
cabííveis. (Inciso alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018)
XVIII – declarar a perda do mandato do vereador nas hipoí teses previstas
nos Incisos III, IV, V e VII do Ârt. 49, apoí s tramitaçaõ o legal prevista no RI,
assegurando ampla defesa. (Emenda a Lei Orgânica do Município Nº 142000).
Ârt. 57 - Âo Presidente da Caâ mara, dentre outras atribuiçoõ es previstas no
Regimento Interno, compete: (Emenda a Lei Orgânica do Município Nº 192000)
I – representar a Caâ mara em juíízo e fora dele;
II – dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos;
III – interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV – promulgar as resoluçoõ es e as leis com sançaõ o taí cita ou cujo veto
tenha sido rejeitado pelo Plenaí rio;
V – fazer publicar os Âtos da Mesa, bem como as resoluçoõ es e as leis por
ele promulgadas;
VI – declarar a perda do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
nos casos previstos em Lei, salvo as hipoí teses dos incisos III, IV, V e VII do artigo
49 desta Lei;
VII – requisitar o numeraí rio destinado aà s despesas da Caâ mara;
VIII – apresentar ao Plenaí rio, ateí o final de cada meâ s, o balancete relativo
aos recursos recebidos e aà s despesas do meâ s anterior, salvo impossibilidade
teí cnica devidamente justificada; (Inciso com redação modificada pela
Emenda à L.O.M. nº. 044/2009)
IX – representar sobre a inconstitucionalidade de Lei ou ato municipal;
X – solicitar a intervençaõ o no Municíípio, nos casos admitidos pela
Constituiçaõ o do Estado;
XI – manter a ordem no recinto da Caâ mara, podendo solicitar a força
necessaí ria para esse fim.
Ârt. 58 – O Presidente da Caâ mara, ou seu substituto, soí votaraí :
I – na eleiçaõ o da Mesa;
II – quando a mateí ria exigir, para sua aprovaçaõ o, o voto favoraí vel de dois
terços dos membros da Caâ mara;
III – quando houver empate em qualquer votaçaõ o no Plenaí rio.
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"§ 1º- O vereador naõ o participaraí como membro de Comissaõ o Especial de
Inqueí rito que estiver envolvido ou que tiver interesse pessoal no fato a ser
apurado. (Emenda a Lei Orgânica do Município Nº 15-2000).
§ 2º - O voto seraí puí blico e aberto, salvo para hipoí teses em que a
Constituiçaõ o Federal e leis especiais dispuserem de outra forma” (Emenda a
LOM N° 32-01)
Paraí grafo UÍ nico – ficam revogados os incisos I, II e III, do § 2° do art. 58
da Lei Orgaâ nica. (Emenda a LOM n° 32-01).
SEÇÂÃ O IV
Da Sessaõ o Legislativa Ordinaí ria
Ârt. 59 - Âs Sessoõ es da Caâ mara Municipal ocorreraõ o, anualmente, de 1 º de
fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de Dezembro".
Ârt. 59 - Âs Sessoõ es da Caâ mara Municipal ocorreraõ o, anualmente, de 1 º de
fevereiro a 21 de Dezembro". (Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº
55/2017)
Paraí grafo 1º - Âs sessoõ es marcadas para essas datas seraõ o transferidas
para o primeiro dia uí til subsequente, quando caíírem em saí bados, domingos e
feriados ou ponto facultativo, exceto se a sessaõ o for extraordinaí rias. (Emenda a
Lei Orgânica do Município 17-2000).
§ 2º - Â Sessaõ o Legislativa naõ o seraí interrompida sem a aprovaçaõ o do
projeto da Lei de diretrizes orçamentaí rias.
§ 3º - Â Caâ mara se reuniraí em sessoõ es ordinaí rias, extraordinaí rias ou
solenes, conforme dispuser o seu Regimento Interno.
§ 4º - Âs sessoõ es extraordinaí rias seraõ o convocadas pelo Presidente da
Caâ mara, em sessaõ o ou fora dela, na forma regimental.
Ârt. 60 – Âs sessoõ es da Caâ mara seraõ o puí blicas, salvo deliberaçaõ o em
contraí rio, tomada pela maioria de dois terços de seus membros, quando ocorrer
motivo relevante ou necessidade de preservaçaõ o do decoro parlamentar.
Ârt. 61 – Â Caâ mara poderaí se reunir com a maioria simples dos
vereadores, naõ o podendo contudo deliberar sobre nenhuma mateí ria, sem que
estejam presentes a maioria absoluta de seus membros. (Emenda a Lei
Orgânica do Município Nº 21-2000).
SEÇÂÃ O V
Da Sessaõ o Legislativa Extraordinaí ria
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Ârt. 62 - “Â convocaçaõ o extraordinaí ria da Caâ mara Municipal somente seraí
possíível nos perííodos de recesso, em caso de urgeâ ncia ou de interesse puí blico
relevante e far-se-aí :
I – Pelo Prefeito, quando este a entender necessaí ria;
II – pela maioria dos membros da Caâ mara Municipal.
III – pelo Presidente da Câmara para o compromisso e posse do Prefeito e VicePrefeito, e quando requerido pela Comissão Representativa da Câmara. (Emenda
a Lei Orgânica do Município Nº 16-2000).
Paraí grafo 1º - Durante a Sessaõ o Legislativa extraordinaí ria, a Caâ mara
deliberaraí exclusivamente sobre a mateí ria para a qual foi convocada.
Paraí grafo 2º - O Regimento interno da Caâ mara Municipal regulamentaraí a
realizaçaõ o de Sessoõ es Extraordinaí rias e meios de convocaçaõ o. (Emenda a Lei
Orgânica do Município Nº 16-2000).
SEÇÂÃ O VI
Tribuna
Ârt. 63 – Fica assegurado o uso da palavra por representantes populares
na Tribuna da Caâ mara durante as sessoõ es,na forma e nos casos definidos pelo
Regimento.
SEÇÂÃ O VII
Das Comissoõ es
Ârt. 64 – Â Caâ mara teraí comissoõ es permanentes e temporaí rias,
constituíídas na forma e com as atribuiçoõ es previstas no respectivo Regimento
Interno ou no ato de que resultar a sua criaçaõ o.
§ 1º - Na constituiçaõ o da Mesa e de cada comissaõ o eí assegurada, tanto
quanto possíível, a representaçaõ o proporcional dos partidos ou blocos
parlamentares que participem da Caâ mara.
§ 2º - ÂÀ s comissoõ es, em razaõ o da mateí ria de sua competeâ ncia, cabe:
I – discutir e dar parecer sobre projetos de Lei;
II – realizar audieâ ncias puí blicas com entidades da sociedade civil;
III – convocar Diretores de Departamento e Âuxiliares de Confiança e/ou
equivalentes, para prestarem informaçoõ es sobre assuntos inerentes aà s suas
atribuiçoõ es;
III – convocar Secretaí rios Municipais e Âuxiliares de Confiança e/ou
equivalentes, para prestarem informaçoõ es sobre assuntos inerentes aà s suas
atribuiçoõ es; (Inciso alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018)
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IV – receber petiçoõ es, reclamaçoõ es, representaçoõ es ou queixas de
qualquer pessoa contra atos ou omissoõ es das autoridades ou entidades puí blicas
municipais;
V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadaõ o;
VI – apreciar programas de obras e planos municipais de
desenvolvimento, e sobre eles emitir parecer;
VII – acompanhar a elaboraçaõ o da proposta orçamentaí ria e a posterior
execuçaõ o do orçamento.
Paraí grafo 3º - Cumpre aà s comissoõ es Permanentes e Temporaí rias emitir
parecer sobre as mateí rias que lhes forem encaminhadas pela Mesa, para o que
teraõ o o prazo de oito (8) dias, prorrogaí veis por igual perííodo, a requerimento de
seu Presidente, sob pena de adverteâ ncia puí blica, e, no caso de reincideâ ncia, de
sua destituiçaõ o". (Emenda a Lei Orgânica do Município Nº 20-2000).
§ 4º - Âs Comissoõ es Especiais de Inquérito (Emenda a Lei Orgânica do
Município Nº 18-2000), que, aleí m dos poderes de investigaçaõ o, teraõ o previstos
no Regimento Interno da Caâ mara, seraõ o criadas pela Caâ mara, mediante
requerimento de um terço de seus membros, para a apuraçaõ o de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusoõ es, se for o caso,
encaminhadas ao Ministeí rio Puí blico para que promova a responsabilidade civil
ou criminal dos infratores.
Ârt. 65 – Âs Comissoõ es Especiais de Inquérito (Emenda Lei Orgânica do
Município Nº 18-2000), no interesse da investigaçaõ o, poderaõ o:
I – proceder a vistorias e levantamentos nas repartiçoõ es puí blicas
municipais e entidades descentralizadas, onde teraõ o livre ingresso e
permaneâ ncia;
II – requisitar de seus responsaí veis a exibiçaõ o de documentos e a
prestaçaõ o dos esclarecimentos necessaí rios;
III – transportar-se aos lugares onde for necessaí ria a sua presença, ali
realizando os atos que lhes competirem.
Paraí grafo uí nico – No exercíício de suas atribuiçoõ es poderaõ o, ainda, as
Comissoõ es Parlamentares de Inqueí rito, por intermeí dio de seu Presidente:
I – determinar as diligeâ ncias que reputarem necessaí rias;
II – requerer a convocaçaõ o do Diretor de Departamento e Âuxiliares de
Confiança ou equivalentes;
II – requerer a convocaçaõ o dos Secretaí rios Municipais e Âuxiliares de
Confiança ou equivalentes; (Inciso alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº.
059/2018)
III – tomar depoimento de qualquer servidor municipal, convocar
testemunhas e inquiri-las;
IV – proceder a verificaçaõ o contaí beis em livros, papeí is e documentos dos
oí rgaõ os da administraçaõ o direta e indireta.
SEÇÂÃ O VIII
Do Processo Legislativo
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SUBSEÇÂÃ O I
Disposiçaõ o Geral
Ârt. 66 – O processo legislativo compreende a elaboraçaõ o de:
I – emendas aà Lei Orgaâ nica;
II – leis Complementares;
III – leis ordinaí rias;
IV – leis delegadas; (Inciso suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº.
046/2009)
V – resoluçoõ es.
SUBSEÇÂÃ O II
Da Emenda aà Lei Orgaâ nica
Ârt. 67 – Â Lei Orgaâ nica seraí emendada mediante proposta:
I – de um terço, no míínimo, dos membros da Caâ mara Municipal;
II – do Prefeito Municipal;
III – de cidadaõ os, mediante iniciativa popular assinada, no míínimo, por
cinco por cento do eleitorado do Municíípio.
§ 1º - Â proposta seraí discutida e votada em dois turnos, com interstíício
míínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, pelo
menos dois terços dos votos dos membros da Caâ mara.
§ 2º - Â emenda aprovada nos termos deste artigo seraí promulgada pela
Mesa da Caâ mara Municipal, com o respectivo nuí mero de ordem.
§ 3º - Â mateí ria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada, naõ o poderaí ser objeto de nova proposta na mesma Sessaõ o
Legislativa.
SUBSEÇÂÃ O III
Das Leis
Ârt. 68 – Âs leis complementares seraõ o aprovadas por maioria absoluta.
Paraí grafo uí nico – Saõ o leis complementares as concernentes aà s seguintes
mateí rias:
I – Coí digo Tributaí rio do Municíípio;
II – Coí digo de Obras ou de Edificaçoõ es;
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III – Coí digo de Posturas;
IV – Estatuto dos Servidores Municipais;
V – Quadro do Magisteí rio;
VI – Criaçaõ o de cargos, funçoõ es e empregos puí blicos;
VII – Lei instituidora do Regime UÍ nico dos Servidores Municipais;
VIII – Plano Diretor;
IX – Qualquer outra codificaçaõ o.
Ârt. 69 – Âs leis Ordinaí rias exigem, para sua aprovaçaõ o, o voto favoraí vel
da maioria simples dos membros da Caâ mara Municipal.
Ârt. 70 – Âs Leis delegadas seraõ o elaboradas pelo Prefeito, que deveraí
solicitar a delegaçaõ o ‘a Caâ mara Municipal.
§º 1 – Naõ o seraõ o objeto de delegaçaõ o os atos de competeâ ncia exclusiva da
Caâ mara ]municipal, a mateí ria reservada ‘a Lei complementar e a legislaçaõ o
sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentaí rias e orçamentos.
§º 2 – Â delegaçaõ o ao Prefeito teraí forma de Resoluçaõ o da Caâ mara
Municipal, que especificaraí seu conteuí do e os termos de seu exercíício.
§º 3 – Se a Resoluçaõ o determinar a apreciaçaõ o do projeto pela Caâ mara,
esta o faraí em votaçaõ o uí nica, vedada qualquer emenda. (Artigo e parágrafos
suprimidos pela Emenda à Lei Orgânica nº. 046/2009)
Ârt. 71 – Â discussaõ o e a votaçaõ o da mateí ria constante da ordem do dia soí
poderaõ o ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da
Caâ mara Municipal.
Paraí grafo uí nico – Â aprovaçaõ o da mateí ria colocada em discussaõ o
dependeraí do voto favoraí vel da maioria absoluta dos Vereadores presentes ‘a
sessaõ o, ressalvados os casos previstos nesta lei.
Ârt. 72 - Â iniciativa das leis complementares e ordinaí rias cabe ao
Prefeito, a qualquer membro ou Comissaõ o da Caâ mara, e aos cidadaõ os, observado
o disposto nesta lei.
§ 1º Â ementa seraí grafada por meio de caracteres que a realcem e
explicitaraí , de modo conciso e com clareza, sob a forma de tíítulo, o objeto da lei.
§ 2º O preaâ mbulo indicaraí o oí rgaõ o ou instituiçaõ o competente para a
praí tica do ato e sua base legal, sendo vedada a inclusaõ o do nome da autoridade
que a sancionou ou promulgou. (Parágrafos acrescentados pela Emenda à Lei
Orgânica nº. 046/2009)
Ârt. 73 - Saõ o de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham
sobre:
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I - criaçaõ o de cargos, funçoõ es ou empregos puí blicos na administraçaõ o
direta, autaí rquica e das fundaçoõ es e fixaçaõ o ou aumento de remuneraçaõ o dos
servidores;
II – servidores puí blicos, seu regime juríídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria dos servidores;
III - organizaçaõ o administrativa, mateí ria tributaí ria e orçamentaí ria,
serviços puí blico e pessoal da administraçaõ o;
IV – criaçaõ o, estruturaçaõ o e atribuiçoõ es dos oí rgaõ os da administraçaõ o
puí blica municipal.
Ârt. 74 – Naõ o seraí admitido aumento da despesa prevista:
I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvada a
comprovaçaõ o da existeâ ncia e da disponibilidade da receita e o que dispoõ e o art.
124, § 2 desta Lei;
II – nos projetos sobre organizaçaõ o dos serviços administrativos da
Caâ mara Municipal.
Ârt. 75 – Â iniciativa popular poderaí ser exercida pela apresentaçaõ o, ‘a
Caâ mara, de projeto de lei subscrito por, no míínimo, cinco por cento do eleitorado
municipal.
§ 1 – Â proposta popular deveraí ser articulada, exigindo-se, para seu
recebimento, a identificaçaõ o dos assinantes, mediante indicaçaõ o do nuí mero do
respectivo tíítulo eleitoral.
§ 2 – Â tramitaçaõ o dos projetos de lei de iniciativa popular obedeceraí ‘as
normas relativas ao processo legislativo estabelecidas nesta lei.
Ârt. 76 – O Prefeito poderaí solicitar urgeâ ncia para apreciaçaõ o de projetos
de sua iniciativa, os quais deveraõ o ser apreciados no prazo de ateí quarenta e
cinco dias.
§ 1º – Decorrido, sem deliberaçaõ o, o prazo fixado acima, o projeto seraí
obrigatoriamente incluíído na ordem do dia, para que se ultime sua votaçaõ o,
sobrestando-se ‘a deliberaçaõ o quando aos demais assuntos, com exceçaõ o dos
que se referirem ‘a votaçaõ o das leis orçamentaí rias.
§ 2º – O prazo referido neste artigo naõ o corre nos perííodos de recesso da
Caâ mara e naõ o se aplica aos projetos de codificaçaõ o.
Ârt. 77 – Â proposiçaõ o de lei, resultante de projeto aprovado pela Caâ mara
Municipal, seraí , no prazo de dez dias uí teis, enviada, pelo Presidente da Caâ mara
ao Prefeito que, concordando, sancionaraí a lei no prazo de quinze dias uí teis.
Ârt. 77 – Â proposiçaõ o de lei, resultante de projeto aprovado pela Caâ mara
Municipal, seraí , no prazo de dez dias uí teis, enviada, pelo Presidente da Caâ mara
ao Prefeito que, concordando, sancionaraí a lei no prazo de quinze dias uí teis e
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enviaraí coí pia aà Caâ mara Municipal, no prazo maí ximo de 5 dias uí teis a contar de
sua publicaçaõ o. (Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 56/2018)
§ 1º – Decorrido o prazo de quinze dias uí teis, o sileâ ncio do Prefeito
importaraí em sançaõ o.
§ 2º – Â sançaõ o expressa ou taí cita supre, a iniciativa do Poder Executivo
no processo legislativo.
Ârt. 78 – Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contraí rio ao interesse puí blico, vetaí -lo-aí total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias uí teis, a contar da data do recebimento, e
comunicaraí , dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Caâ mara, os
motivos do veto.
§ 1 – O veto parcial somente abrangeraí o texto integral de artigo, de
paraí grafo, de inciso ou de alíínea.
§ 2 – O veto seraí apreciado dentro de trinta dias, a contar de seu
recebimento, soí podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Vereadores, em escrutíínio secreto.
§ 2 – O veto seraí apreciado dentro de trinta dias, a contar de seu
recebimento, soí podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Vereadores, em votaçaõ o aberta. (Emenda 51/2015)
§ 3 – Se o veto naõ o for mantido, seraí o projeto enviado ao Prefeito, para
sançaõ o.
§ 3 – Se o veto naõ o for mantido, seraí o projeto enviado ao Prefeito, para
promulgaçaõ o. (Emenda nº 057-2018)
§ 4 – Esgotado, sem deliberaçaõ o, o prazo estabelecido no § 2 º deste artigo,
o veto seraí colocado na ordem do dia da sessaõ o imediata, sobrestadas as demais
proposiçoõ es, ateí sua votaçaõ o final, ressalvada a mateí ria de que trata o artigo 76,
§ 1º.
§ 5 – Se a lei naõ o for sancionada dentro de quarenta e oito horas pelo
Prefeito, nos casos do § 3º acima e § 1º do artigo 76, o Presidente da Caâ mara a
promulgaraí .
§ 5º Se a lei naõ o for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo
Prefeito, nos casos do § 3º deste artigo e § 1º do artigo 77, o Presidente da
Caâ mara a promulgaraí , e, se este naõ o o fizer em igual prazo, caberaí ao VicePresidente ou seu substituto fazeâ -lo. (Emenda nº 057-2018)
§ 6º - Â manutençaõ o do veto naõ o restaura mateí ria suprimida ou
modificada pela Caâ mara.
§ 7º - Na apreciaçaõ o do veto, a Caâ mara naõ o poderaí introduzir qualquer
modificaçaõ o no texto aprovado.
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Ârt. 79 – Â mateí ria constante de projeto de lei rejeitado somente poderaí
constituir mateí ria de novo projeto, na mesma Sessaõ o Legislativa, mediante
proposta da maioria absoluta dos membros da Caâ mara.
Paraí grafo uí nico – O disposto neste artigo naõ o se aplica aos projetos de
iniciativa do Prefeito, que seraõ o sempre submetidos aà deliberaçaõ o da Caâ mara.
SUBSEÇÂÃ O IV
Das Resoluções
Ârt. 80 – Â Resoluçaõ o eí destinada a regular mateí ria de competeâ ncia e
interesse exclusiva da Caâ mara.
Paraí grafo uí nico – Â Resoluçaõ o aprovada pelo Plenaí rio, em um soí turno,
seraí promulgada pelo Presidente da Caâ mara.
SEÇÂÃ O IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária
Ârt. 81 – Â fiscalizaçaõ o contaí bil, financeira, orçamentaí ria, operacional e
patrimonial do Municíípio e das entidades da administraçaõ o indireta eí exercida
pela Caâ mara, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de
cada poder e entidade.
§ 1º - O controle externo da Caâ mara seraí exercido com o
auxíílio do Tribunal de Contas do Estado ou oí rgaõ o estadual a que for atribuíída
essa incumbeâ ncia e compreenderaí a apreciaçaõ o das contas do Prefeito e da Mesa
da Caâ mara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentaí rias do
Municíípio, o desempenho das funçoõ es de auditorias financeira e orçamentaí ria,
bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsaí veis
por bens e valores puí blicos.
§ 2º - Âs contas do Prefeito e da Caâ mara Municipal, prestadas
anualmente, seraõ o julgadas pela Caâ mara dentro de cento e vinte dias apoí s o
recebimento do parecer preí vio do Tribunal de Contas nos termos do paraí grafo
uí nico do art. 54 da Lei Complementar 33 (Emenda a Lei Orgânica do
Município Nº 26-2000).
§ 3º - Somente por decisaõ o de dois terços dos membros da Caâ mara
Municipal deixaraí de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do
Estado ou oí rgaõ o estadual incumbido dessa missaõ o.
§ 4º - Âs contas relativas aà aplicaçaõ o dos recursos transferidos pela Uniaõ o
e Estado seraõ o prestadas na forma da legislaçaõ o federal e estadual em vigor,
podendo o Municíípio suplementar essas contas, sem prejuíízo de sua inclusaõ o na
prestaçaõ o anual de contas.
Um Governo voltado para o interesse público, sem preconceito,
obediente aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”,
Folha: 38-88

Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro
§ 5º - O Prefeito deveraí encaminhar ateí o uí ltimo dia de cada meâ s, os
balancetes contaí beis e orçamentaí rios, juntamente com as coí pias dos respectivos
documentos que deram origem aà s operaçoõ es escrituradas no meâ s
imediatamente anterior, bem como os documentos correspondentes aà s
licitaçoõ es feitas naquele perííodo.
§ 6º - EÍ facultado a todo cidadaõ o a verificaçaõ o dos documentos que
compoõ e a Prestaçaõ o de Contas anual do Prefeito e da Caâ mara Municipal,
podendo ser vistoriado, copiados, dentro da Sala das Sessoõ es da Caâ mara e antes
da oferta do parecer da Comissaõ o de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
sempre acompanhado por funcionaí rio do Legislativo. Da mesma forma teraí todo
o cidadaõ o direito a vistoriar no recinto da Caâ mara, todas as proposiçoõ es de
autoria do Legislativo ou do Executivo antes de serem submetidas a apreciaçaõ o
do Plenaí rio e os balancetes mensais acompanhados de seus comprovantes da
receita e despesa.” (Emenda 31-2000)
Ârt. 82 – Os Poderes Legislativos e Executivo e as entidades de
administraçaõ o indireta manteraõ o, de forma integrada, sistema de controle
interno, com a finalidade de:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos
plurianuais e a execuçaõ o do dos programas de governo e orçamentos;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto aà eficaí cia e
eficieâ ncia, da gestaõ o orçamentaí ria, financeira e patrimonial dos oí rgaõ os da
administraçaõ o direta e das entidades da administraçaõ o indireta, e da aplicaçaõ o
de recursos puí blicos por entidade de direito privado;
III – exercer o controle de operaçoõ es de creí dito, avais e garantias e o de
direitos e haveres;
IV – apoiar o controle externo no exercíício de sua missaõ o institucional.
Paraí grafo uí nico – Os responsaí veis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela daraõ o cieâ ncia aà
Caâ mara Municipal ou ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade
solidaí ria.
Ârt. 83 – Qualquer cidadaõ o, partido políítico, associaçaõ o legalmente
constituíída ou sindicato eí parte legíítima para, na forma da Lei, denunciar
irregularidade ou ilegalidade de ato de agente puí blico.
Paraí grafo uí nico – Â denuí ncia poderaí ser feita, em qualquer caso, aà
Caâ mara Municipal, ou, sobre assunto da respectiva competeâ ncia, ao, Ministeí rio
Puí blico ou ao Tribunal de Contas.
CÂPIÍTULO III
Do Poder Executivo
Um Governo voltado para o interesse público, sem preconceito,
obediente aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”,
Folha: 39-88

Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro
SEÇÂÃ O I
Do Prefeito e do Vice-Prefeito
Ârt. 84 – O Poder Executivo eí exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos
Diretores de Departamento, assessores ou equivalentes.
Ârt. 84 – O Poder Executivo eí exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos
Secretaí rios Municipais, assessores ou equivalentes. (Artigo alterado pela
Emenda à Lei Orgânica nº 59/2018)
Ârt. 85 – Â eleiçaõ o do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-aí ,
simultaneamente, noventa dias antes do teí rmino do mandato de seus
antecessores dentre brasileiros com idade míínima de vinte e um anos e
verificadas as demais condiçoõ es de elegibilidade da Constituiçaõ o Federal.
§ 1º - Â eleiçaõ o do Prefeito importaraí a do Vice-Prefeito com ele
registrado.
§ 2º - Seraí considerado eleito Prefeito o candidato que, registrado por
partido políítico, obtiver a maioria dos votos.
Ârt. 86 – Proclamado oficialmente o resultado da eleiçaõ o municipal, o
Prefeito eleito poderaí indicar uma Comissaõ o de Transiçaõ o, destinada a proceder
ao levantamento das condiçoõ es administrativas do Municíípio.
Paraí grafo uí nico – O Prefeito em exercíício naõ o poderaí impedir ou
dificultar os trabalhos da Comissaõ o de Transiçaõ o.
Ârt. 87 – O Prefeito e o Vice-Prefeito tomaraõ o posse no dia 1º de Janeiro
do ano subsequü ente aà eleiçaõ o, em sessaõ o da Caâ mara Municipal, prestando o
compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgaâ nica, observar as leis da
Uniaõ o, Estado e do Municíípio, promover o bem geral dos Municíípios exercer o
cargo sob a inspiraçaõ o da democracia, da legitimidade e da legalidade.
§ 1º - Os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito seraõ o declarados vagos se,
decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito,
salve motivo de força maior, naõ o os tiverem assumido.
§ 2º - Enquanto naõ o ocorrer a posse do Prefeito assumiraí o Vice-Prefeito
e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da Caâ mara;
§ 3º - Na data da posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito faraõ o declaraçaõ o
puí blica de seus bens, registrada no Cartoí rio de Tíítulos e Documentos, sob pena
de nulidade, de pleno direito, do ato de posse. Âo teí rmino do mandato deveraí
ser atualizada a declaraçaõ o, sob pena de responsabilidade e de impedimento
para o exercíício de qualquer cargo no Municíípio.
§ 4º - O Prefeito e o Vereador, quando servidores puí blicos, deveraõ o
desincompatibilizar-se no ato da posse, em atendimento aos incisos II e III do
artigo 32 desta Lei Orgaâ nica.
Ârt. 88 – Saõ o infraçoõ es políítico-administrativas do Prefeito, sujeitas ao
julgamento pela Caâ mara dos Vereadores e sancionadas com a cassaçaõ o do
mandato:
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I – impedir o funcionamento regular da Caâ mara;
II – impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos
que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificaçaõ o de obras
e demais serviços municipais, por Comissaõ o de Investigaçaõ o da Caâ mara ou
auditoria, regularmente instituíídas;
III – deixar de atender, sem motivo justo, aos pedidos de informaçoõ es da
Caâ mara, quando feitos a tempo e em forma regular;
IV – retardar a publicaçaõ o ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a
essa formalidade;
V – deixar de apresentar aà Caâ mara, no devido tempo e em forma regular,
a proposta orçamentaí ria;
VI – descumprir o orçamento aprovado para o exercíício financeiro;
VII – praticar, contra expressa disposiçaõ o de Lei, ato de sua competeâ ncia
ou omitir-se na sua praí tica.
VIII – Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou
interesse do Municíípio, sujeitos aà administraçaõ o da Prefeitura;
IX – fixar resideâ ncia fora do Municíípio;
X – ausentar-se do Municíípio por tempo superior a vinte dias, ou afastarse da Prefeitura, sem autorizaçaõ o da Caâ mara;
XI – proceder de modo incompatíível com a dignidade e o decoro do cargo
ou atentatoí rio aà s instituiçoõ es vigentes;
XII – deixar de enviar o balancete mensal e respectivos documentos no
prazo previsto no § 5º do art. 81;
XIII – naõ o promover execuçaõ o fiscal da díívida ativa no prazo de sessenta
dias contados de sua inscriçaõ o.
Paraí grafo uí nico – Â cassaçaõ o do mandato seraí julgada pela Caâ mara, de
acordo com o estabelecido em Lei.
Ârt. 89 – Extingue-se o mandato do Prefeito e assim deve ser declarado
pelo Presidente da Caâ mara, quando:
I – ocorrer falecimento, renuí ncia por escrito, suspensaõ o ou perda dos
direitos polííticos ou condenaçaõ o por crime funcional ou eleitoral;
II – incorrer nos impedimentos para o exercíício do cargo.
Paraí grafo uí nico – Â extinçaõ o do mandato no caso do item I acima
independe de deliberaçaõ o do Plenaí rio e se tornaraí efetiva desde a declaraçaõ o de
fato ou ato extintivo pelo Presidente e sua inserçaõ o em ata.
Ârt. 90 – O Prefeito naõ o poderaí , sob pena de perda do cargo:
I – desde a expediçaõ o do diploma:
a) firmar ou manter contrato com o Municíípio, com suas autarquias,
fundaçoõ es, empresas puí blicas, sociedades de economia mista ou com as
empresas concessionaí rias de serviço puí blico, salvo quando o contrato obedecer
a claí usulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, funçaõ o ou emprego remunerado, inclusive os
de que seja demissíível “ad nutum” nas entidades constantes da alíínea anterior,
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salvo mediante aprovaçaõ o em concurso puí blico, caso em que, apoí s a investidura,
ficaraí automaticamente licenciado, sem vencimentos;
II – desde a posse:
a) ser proprietaí rio, controlador ou diretor de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa juríídica de direito puí blico municipal, ou nela
exercer funçaõ o remunerada;
b) ocupar o cargo ou funçaõ o de que seja demissíível “ad nutum” nas
entidades referidas no inciso I, “a”;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que
se refere o inciso I, “a”;
d) ser titular de mais de um cargo ou mandato puí blico eletivo;
§ 1º - Os impedimentos acima se estendem ao Vice-Prefeito, aos Diretores
de Departamento, aos Âuxiliares de Confiança, e a outros casos equivalentes no
que lhes for aplicaí vel.
§ 1º - Os impedimentos acima se estendem ao Vice-Prefeito, aos
Secretaí rios Municipais, e a outros casos equivalentes no que lhes for aplicaí vel.
(Parágrafo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 59/2018)
§ 2º - Â perda do cargo seraí decidida pela Caâ mara por voto secreto e
maioria absoluta, mediante convocaçaõ o da Mesa ou de partido políítico
representado na Caâ mara, assegurada ampla defesa.
§ 2º - Â perda do cargo seraí decidida pela Caâ mara em votaçaõ o aberta e
maioria absoluta, mediante convocaçaõ o da Mesa ou de partido políítico
representado na Caâ mara, assegurada ampla defesa. (Emenda 051/2015)
Ârt. 91 – Seraí de quatro anos o mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, a
iniciar-se no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleiçaõ o.
Ârt. 92 – Saõ o inelegííveis para o mesmo cargo, no perííodo subsequente, o
Prefeito e quem o houver sucedido ou substituíído nos seis meses anteriores aà
eleiçaõ o.
Ârt. 93 – Para concorrer a outros cargos, eletivos, o Prefeito deve
renunciar ao mandato ateí seis meses antes do pleito
Ârt. 94 – O Vice-Prefeito substitui o Prefeito em caso de licença ou
impedimento e o sucede no caso de vaga ocorrida apoí s a diplomaçaõ o.
§ 1º - O Vice-Prefeito, aleí m de outras atribuiçoõ es que lhe forem
conferidas por Lei, auxiliaraí o Prefeito sempre que por ele convocado para
missoõ es especiais.
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§ 2º - O Vice-Prefeito naõ o poderaí recusar-se a substituíí-lo, sob pena de
perda do respectivo mandato.
Ârt. 95 – Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito,
assumiraí o Presidente da Caâ mara.
Paraí grafo uí nico – O Presidente da Caâ mara naõ o poderaí recusar-se a
assumir, sob pena de perda do respectivo mandato.
Ârt. 96 – Vagando os cargos do Prefeito e Vice-Prefeito ateí o primeiro
trimestre do quarto ano de mandato, far-se-aí eleiçaõ o para o preenchimento
destes cargos, observada a prescriçaõ o da Lei eleitoral.
Paraí grafo uí nico – Ocorrendo a vacaâ ncia a partir do segundo trimestre,
cabe ao Presidente da Caâ mara completar, em substituiçaõ o, o mandato do
Prefeito.
Ârt. 97 – O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercíício do cargo, naõ o
poderaõ o, sem licença da Caâ mara Municipal, ausentar-se do Municíípio por
perííodo superior a vinte dias, sob pena de perda do cargo ou do mandato.
Paraí grafo uí nico – O Prefeito regularmente licenciado teraí direito a
perceber a remuneraçaõ o, quando:
I – impossibilidade de exercer o cargo, por motivo de doença
devidamente comprovada;
II – a serviço ou em missaõ o de representaçaõ o do Municíípio.
Ârt. 98 – Â perda ou a cassaçaõ o do mandato do Prefeito e do VicePrefeito, bem como a apuraçaõ o dos crimes de responsabilidade do Prefeito ou de
seu substituto, ocorreraõ o na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgaâ nica e na
legislaçaõ o federal.
SEÇÂÃ O II
Das Atribuições do Prefeito
Ârt. 99 – Âo Prefeito compete privativamente:
I – nomear e exonera os Diretores de Departamento e os Âuxiliares de
Confiança;
I – nomear e exonerar os Secretaí rios Municipais e os Âuxiliares de
Confiança; (Inciso alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 59/2018)
II – exercer, com o auxíílio dos Diretores de Departamentos dos Âuxiliares
de Confiança, a direçaõ o superior da Âdministraçaõ o Municipal;
II – exercer, com o auxíílio dos Secretaí rios Municipais dos Âuxiliares de
Confiança, a direçaõ o superior da Âdministraçaõ o Municipal; (Inciso alterado
pela Emenda à Lei Orgânica nº 59/2018)
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III – executar o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentaí rias e os
orçamentos anuais do Municíípio;
Lei;

IV – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta

V – representar o Municíípio em Juíízo e fora dele;
VI – sancionar e fazer publicar as leis aprovadas pela Caâ mara e expedir
regulamentos para sua fiel execuçaõ o;
VII – vetar, no todo ou em parte, projetos de Lei, na forma prevista nesta
Lei;
VIII – decretar desapropriaçaõ o e instituir servidoõ es administrativas;
IX – expedir decretos, portarias e outros atos administrativos, nos seguintes
casos: (Emenda a Lei Orgaâ nica do Municíípio Nº 03-93).
1) DECRETO (numerado em ordem cronológica)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)
1.10)
1.11)
1.12)
1.13)

Regulamentação de lei;
Instituição modificação e extinção de atribuições não privativas de Lei;
Abertura de créditos especiais e suplementares autorizados por Lei, assim
como de créditos extraordinários;
Declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social, para
efeitos de desapropriação;
Permissão de uso de bens e serviços Municipais;
Medidas executórias do plano Municipal de desenvolvimento integrado;
fixação e alteração dos preços dos Serviços prestados pelo Município e
aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados;
Criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos
administradores, quando não privativos de Lei;
Estabelecimento de normas e efeitos externos, quando não privativos de
Lei;
Todo e qualquer ato normativo de caráter geral e permanente, inclusive
regulamento ou regimento;
Provimento e vacância de cargos Públicos;
Lotação e relotação dos quadros de pessoal;
Autorização para contratação e dispensa de Servidores contratados.
2) PORTARIA:

2.1) Criação de comissões e designação de seus membros;
2.2) Instituição e extinção de grupos de trabalho;
2.3) Abertura de sindicância e processo administrativo e aplicação de penalidade;
2.4) Atos disciplinadores dos servidores municipais;
2.5) Designação de função gratificada, quando existentes;
2.6) outros atos que, por sua natureza e finalidade não sejam objeto de Lei ou
Decreto.
X – permitir ou autorizar o uso dos bens municipais por terceiros;
XI – permitir ou autorizar a execuçaõ o de serviços puí blicos por terceiros;
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XII – dispor sobre a organizaçaõ o e o funcionamento da administraçaõ o
municipal, na forma da Lei;
XIII – prover e extinguir os cargos puí blicos municipais, na forma da Lei, e
expedir os demais atos referentes aà situaçaõ o funcional dos servidores.
XIV – remeter mensagem e plano de governo aà Caâ mara, por ocasiaõ o da
abertura da Sessaõ o Legislativa, expondo a situaçaõ o do Municíípio e solicitando as
provideâ ncias que julgar necessaí ria;
XV – enviar aà Caâ mara o projeto de Lei do orçamento anual, das diretrizes
orçamentaí rias e do orçamento plurianual de investimentos;
XVI – encaminhar aà Caâ mara, ateí o dia quinze de março de cada ano a sua
prestaçaõ o de contas, bem como os balanços do exercíício findo;
XVII – encaminhar aos oí rgaõ os competentes os planos de aplicaçaõ o e as
prestaçoõ es de contas exigidas em Lei;
XVIII – fazer publicar os atos oficiais;
XIX – prestar aà Caâ mara, dentro de quinze dias, as informaçoõ es solicitadas,
na forma regimental, salvo prorrogaçaõ o a seu pedido e por prazo determinado,
em face da complexidade da mateí ria ou da dificuldade de obtençaõ o, nas
respectivas fontes, dos dados pleiteados;
XX – superintender a arrecadaçaõ o dos tributos e preços, bem como a
guarda e aplicaçaõ o da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das
disponibilidades orçamentaí rias ou dos creí ditos votados pela Caâ mara;
XXI - Âs transfereâ ncias dos recursos do Poder Executivo para o Poder
Legislativo, obedeceraõ o aos valores constantes do orçamento municipal, e teraõ o
que ser requisitados pelo Presidente da Caâ mara, ateí o dia 05 de cada meâ s para
pagamento de despesas ocorridas no mesmo meâ s.
a)

Os recursos correspondentes as dotaçoõ es orçamentaí rias,
compreendidos os creí ditos adicionais destinados aà Caâ mara
Municipal deveraõ o, obrigatoriamente, ser repassados ateí o dia
20 do meâ s constante da requisiçaõ o.

b)

Na falta da transfereâ ncia no prazo do paraí grafo anterior,
implicaraí em crime de responsabilidade, a quem der causa a
este atraso, na forma contida no art. 162 da Constituiçaõ o do
Estado de Minas Gerais.

c)

Âs cotas cabííveis aà Caâ mara seraõ o entregues e obedeceraõ o as
programaçoõ es, no tocante as despesas de capital.

d)

O Presidente da Caâ mara encaminharaí ateí o dia 05 (cinco) de
cada meâ s aà Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal, o
montante a ser liberado para as despesas de custeio.

e)

Os recursos financeiros de que trata esta lei, seraõ o depositados
em conta especíífica mantida pela Caâ mara em Estabelecimento
Bancaí rio.
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f)

Â Caâ mara Municipal enviaraí ateí o dia 05 de cada meâ s as suas
demonstraçoõ es orçamentaí rias e financeiras do meâ s anterior
para fins de integraçaõ o ao balanço geral do Municíípio.
(Emenda a Lei Orgânica do Município 27-2000)

XXII – aplicar multas previstas em Lei e contratos, bem como revela-las,
quando impostas irregularmente;
XXIII – resolver sobre os requerimentos, reclamaçoõ es ou representaçoõ es
que lhe forem dirigidos;
XXIV – oficializar, obedecidas as normas urbaníísticas aplicaí veis, os
logradouros puí blicos;
XXV – suprimido. (Emenda a LOM Nº 34/2003)
(* Redação anterior: XXV - dar denominação a próprios municipais e logradouros
públicos;)
XXVI – aprovar projetos de construçaõ o, edificaçaõ o e parcelamento do solo
para fins urbanos;
XXVII – solicitar auxíílio da Políícia do Estado para garantir o cumprimento
de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal no que couber;
XXVIII – decretar o estado de emergeâ ncia quando for necessaí rio
preservar ou prontamente estabelecer, em locais determinados e restritos do
Municíípio, a ordem puí blica ou a paz social;
XXIX – convocar e presidir o Conselho do Municíípio;
XXX – elaborar o Plano Diretor;
XXXI – conferir condecoraçoõ es e distinçoõ es honorííficas;
XXXII – tomar a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei
Orgaâ nica;
XXXIII – prover os serviços e obras da administraçaõ o puí blica;
XXXIV – convocar extraordinariamente a Caâ mara quando o interesse da
administraçaõ o o exigir;
XXXV – apresentar anualmente aà Caâ mara relatoí rios circunstanciados
sobre o estado das obras e serviços municipais, assim como o programa da
administraçaõ o para o ano seguinte;
XXXVI – organizar os serviços internos das repartiçoõ es criadas por Lei,
sem exceder as verbas para tal destinadas;
XXXVII – contrair empreí stimos e realizar operaçoõ es de creí dito, mediante
preí via autorizaçaõ o da Caâ mara;
XXXVIII – providenciar sobre a administraçaõ o dos bens do Municíípio e
sua alienaçaõ o, na forma da Lei;
XXXIX – organizar e dirigir, nos termos os serviços internos da Lei, os
serviços relativos aà s terras do Municíípio;
XL – desenvolver o sistema viaí rio do Municíípio;
XLI – conceder auxíílios, preâ mios e subvençoõ es nos limites das respectivas
verbas orçamentaí rias e do plano de distribuiçaõ o, preí via e anualmente aprovado
pela Caâ mara;
XLII – providenciar sobre o incremento do ensino;
XLIII – estabelecer a divisaõ o administrativa do Municíípio, de acordo com
a Lei;
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XLIV – solicitar, obrigatoriamente, autorizaçaõ o aà Caâ mara para ausentar-se
do Municíípio por tempo superior a vinte dias;
XLV – adotar provideâ ncias para a conservaçaõ o e salvaguarda do
patrimoâ nio municipal;
XLVI – publicar, ateí trinta dia apoí s o encerramento de cada bimestre,
relatoí rio resumido da execuçaõ o orçamentaí ria.
XLVII – encaminhar aà Caâ mara, ateí o uí ltimo dia do meâ s subsequente, o
balancete e respectivos documentos relativos ao meâ s anterior;
XLVIII – ouvir as associaçoõ es representativas da comunidade, no
planejamento municipal;
XLIX – promover a execuçaõ o fiscal da Díívida Âtiva, no prazo de sessenta
dias contados de sua inscriçaõ o;
L – exercer outras atribuiçoõ es previstas nesta Lei Orgaâ nica.
Ârt. 100 – O Prefeito poderaí delegar, por decreto, a seus auxiliares, as
funçoõ es administrativas previstas nos incisos XIII, XXXIII e XXXVII do art. 99.
Ârt. 100 – O Prefeito poderaí delegar, por decreto, a seus diretores de
departamentos, as funçoõ es administrativas previstas nos incisos XIII, XIV, XIX,
XXIII, XXXIII, XXXV e LXVII do art. 99 desta Lei, sem prejuíízo de sua
responsabilidade pessoal pelos atos e omissoõ es praticados pelos seus Diretores
e auxiliares. (Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 049/2014).
Ârt. 100 – O Prefeito poderaí delegar, por decreto, a seus Secretaí rios
Municipais, as funçoõ es administrativas previstas nos incisos XIII, XIV, XIX, XXIII,
XXXIII, XXXV e LXVII do art. 99 desta Lei, sem prejuíízo de sua responsabilidade
pessoal pelos atos e omissoõ es praticados pelos seus Diretores e auxiliares.
(Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018).
SEÇÂÃ O III
Dos Direitos de Departamentos Municipais, os Auxiliares de Confiança e
Equivalentes.
Dos Secretários Municipais e Equivalentes. (Nomenclatura
modificada pela Emenda à Lei Orgânica nº 059/2018)
Ârt. 101 – Os Diretores de Departamentos Municipais, os Âuxiliares de
Confiança e equivalentes seraõ o escolhidos dentre brasileiros, maiores de vinte e
um anos de idade e no exercíício dos direitos polííticos;
Ârt. 101 – Os Secretaí rios Municipais, os Âuxiliares de Confiança e
equivalentes seraõ o escolhidos dentre brasileiros, maiores de vinte e um anos de
idade e no exercíício dos direitos polííticos; (Artigo alterado pela Emenda à Lei
Orgânica nº. 059/2018).
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Paraí grafo uí nico – No exercíício de suas funçoõ es estaraõ o sujeitos, desde a
posse, aos mesmos impedimentos do Vereador.
Ârt. 101 Â – Fica proibido de exercer mandato eletivo e tambeí m a
nomeaçaõ o em cargos, empregos ou funçaõ o de direçaõ o, chefia ou assessoramento,
na administraçaõ o direta e/ou indireta, no Poder Executivo e Legislativo, bem
como, em quaisquer instituiçoõ es subvencionadas pelo Municíípio, de pessoa
declarada inelegíível, por decisaõ o proferida por oí rgaõ o judicial colegiado, pelos
crimes:
I – Contra a economia popular, a feí puí blica, a administraçaõ o puí blica e o
patrimoâ nio puí blico;
II – Contra o patrimoâ nio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a faleâ ncia;
III – Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
IV – De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenaçaõ o aà perda do
cargo ou aà inabilitaçaõ o para o exercíício de funçaõ o puí blica;
V – De lavagem ou ocultaçaõ o de bens, direitos e valores;
VI – De traí fico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;
VII – De reduçaõ o aà condiçaõ o anaí loga aà de escravo;
VIII – Contra a vida e a dignidade sexual; e
IX – Praticados por organizaçaõ o criminosa, quadrilha ou bando.
§ 1º – Incorre na mesma proibiçaõ o quem:
I – Os que tiverem suas contas relativas ao exercíício de cargos ou funçoõ es
puí blicas rejeitadas por irregularidade insanaí vel que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisaõ o irrecorríível do oí rgaõ o competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciaí rio;
II – Os que forem condenados, em decisaõ o transitada em julgado ou proferida
por oí rgaõ o colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupçaõ o eleitoral, por captaçaõ o
ilíícita de sufraí gio, por doaçaõ o, captaçaõ o ou gastos ilíícitos de recursos de
campanha ou por conduta vedada aos agentes puí blicos;
III – Os que forem condenados aà suspensaõ o dos direitos polííticos, em decisaõ o
transitada em julgado ou proferida por oí rgaõ o judicial colegiado, por ato doloso
de improbidade administrativa que importe lesaõ o ao patrimoâ nio puí blico e
enriquecimento ilíícito;
IV – Os que forem exonerados do serviço puí blico em decorreâ ncia de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisaõ o, salvo
se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciaí rio;
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V – Â pessoa fíísica e os dirigentes de pessoas juríídicas responsaí veis por doaçoõ es
eleitorais tidas por ilegais por decisaõ o transitada em julgado ou proferida por
oí rgaõ o colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos apoí s a decisaõ o;
§2º – Â inelegibilidade naõ o seraí aplica aos crimes culposos e aà queles definidos
em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de açaõ o penal privada.
§3º – Caberaí ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo, de forma
individualizada, a fiscalizaçaõ o de seus atos em obedieâ ncia a proibiçaõ o
mencionada, com a possibilidade de requerer aos oí rgaõ os competentes
informaçoõ es e documentos que entenderem necessaí rios para o cumprimento de
suas disposiçoõ es.
§4º – O nomeado ou designado para cargo ou funçaõ o puí blica, obrigatoriamente
antes da investidura, teraí cieâ ncia das restriçoõ es aqui previstas, devendo declarar,
por escrito, sob as penas da lei, naõ o se encontrar inserido nas vedaçoõ es
anteriores.
§5º – Âs autoridades competentes, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, deveraõ o
promover a exoneraçaõ o dos ocupantes de cargos de provimento em comissaõ o ou
funçaõ o gratificada que se enquadrem nas situaçoõ es previstas, sob pena de
responsabilidade.
§6º – Âs denuí ncias de descumprimento das proibiçoõ es mencionadas neste
artigo poderaõ o ser formuladas por qualquer pessoa, por escrito, para que a
autoridade possa tomar as provideâ ncias cabííveis, sob pena de aplicaçaõ o de
crime de responsabilidade.
§7º – Nos casos omissos e naõ o regulamentados pelo presente artigo, aplicar-se-aí
subsidiariamente no que couber as disposiçoõ es contidas na Lei Complementar
nº 135, de 04 de julho de 2010, que alterou a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, que estabelece, de acordo com o §9º do art. 14 da Constituiçaõ o
Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessaçaõ o e determina outras
provideâ ncias, para incluir hipoí teses de inelegibilidade que visam a proteger a
probidade administrativa e a moralidade no exercíício do mandato.
Ârt. 102 – Por indicaçaõ o do Executivo, de acordo com as necessidades da
Âdministraçaõ o, a Lei disporaí sobre a criaçaõ o, estruturaçaõ o e atribuiçoõ es dos
Departamentos Municipais.
Ârt. 102 – Por indicaçaõ o do Executivo, de acordo com as necessidades da
Âdministraçaõ o, a Lei disporaí sobre a criaçaõ o, estruturaçaõ o e atribuiçoõ es das
Secretarias Municipais. (Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº.
059/2018).
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Ârt. 103 – Compete ao Diretor de Departamento Municipal, aleí m das
atribuiçoõ es que esta Lei Orgaâ nica e as leis estabelecerem:
Ârt. 103 – Compete ao Secretaí rio Municipal, aleí m das atribuiçoõ es que
esta Lei Orgaâ nica e as leis estabelecerem: (Artigo alterado pela Emenda à Lei
Orgânica nº. 059/2018).
I – exercer a orientaçaõ o, coordenaçaõ o e supervisaõ o dos oí rgaõ os e
entidades da Âdministraçaõ o Municipal, na aí rea de sua competeâ ncia, e das
entidades da administraçaõ o indireta a ela vinculada;
II – referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes aà
sua aí rea de competeâ ncia;
III – apresentar ao Prefeito relatoí rio anual dos serviços realizados no
Departamento;
III – apresentar ao Prefeito relatoí rio anual dos serviços realizados na
Secretaria; (Inciso alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018).
IV – praticar os atos pertinentes aà s atribuiçoõ es que lhe forem outorgadas
ou delegadas pelo Prefeito;
V – expedir instruçoõ es para a execuçaõ o das leis, regulamentos e decretos;
VI – comparecer aà Caâ mara sempre que convocado, para prestaçaõ o de
esclarecimentos oficiais.
Ârt. 104 – Â competeâ ncia dos Diretores de Departamento Municipais
abrangeraí todo o territoí rio do Municíípio, nos assuntos pertinentes aos
respectivos Departamentos.
Ârt. 104 – Â competeâ ncia dos Secretaí rios Municipais abrangeraí todo o
territoí rio do Municíípio, nos assuntos pertinentes aos respectivos
Departamentos. (Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018).
Ârt. 105 – Os Diretores seraõ o sempre nomeados em Comissaõ o e faraõ o
declaraçaõ o se seus bens, registrada no Cartoí rio de Tíítulos e Documentos, tudo
sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato de posse. Quando exonerados,
deveraõ o atualizar a declaraçaõ o, sob pena de responsabilidade e de impedimento
para o exercíício de qualquer outro cargo no Municíípio.
Paraí grafo uí nico – O Diretor de Departamento poderaí comparecer aà
Caâ mara ou a qualquer de suas comissoõ es, por sua iniciativa e apoí s entendimento
com a Mesa, para expor assunto de relevaâ ncia de seu Departamento.
Ârt. 105 – Os Secretaí rios Municipais seraõ o sempre nomeados em
Comissaõ o e faraõ o declaraçaõ o se seus bens, sob pena de nulidade, de pleno
direito, do ato de posse. Quando exonerados, deveraõ o atualizar a declaraçaõ o, sob
pena de responsabilidade e de impedimento para o exercíício de qualquer outro
cargo no Municíípio. (Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº.
059/2018).

Um Governo voltado para o interesse público, sem preconceito,
obediente aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”,
Folha: 50-88

Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro
Paraí grafo uí nico – O Secretaí rio Municipal poderaí comparecer aà Caâ mara
ou a qualquer de suas comissoõ es, por sua iniciativa e apoí s entendimento com a
Mesa, para expor assunto de relevaâ ncia de sua Secretaria.(Parágrafo alterado
pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018).
Ârt. 106 – O Diretor de Departamento Municipal, Secretaí rio Municipal, ou
qualquer outro cargo considerado agente políítico, eí processado e julgado
perante o Juiz de Direito da Comarca, nos crimes comuns e de responsabilidade,
e perante aà Caâ mara, nas infraçoõ es políítico - administrativas. Nesse caso, o
processo seguiraí o rito previsto no Regimento Interno. (Emenda a Lei Orgânica
do Município Nº 28-2000)
Ârt. 106 – O Secretaí rio Municipal, ou qualquer outro cargo considerado
agente políítico, seraí processado e julgado perante o Juiz de Direito da Comarca,
nos crimes comuns e de responsabilidade, e perante aà Caâ mara, nas infraçoõ es
políítico - administrativas. Nesse caso, o processo seguiraí o rito previsto no
Regimento Interno. (Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº.
059/2018).
Ârt. 107 – Saõ o oí rgaõ os consultivos os seguintes Conselhos Municipais,
aleí m de outros:
a) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econoâ mico, Promoçaõ o Social
e Turismo;
b) Conselho Municipal de Cultura, Educaçaõ o, Sauí de e lazer;
c) Conselho de Defesa Social do Municíípio.
Paraí grafo uí nico – Os membros dos Conselhos Municipais naõ o seraõ o
remunerados.
Ârt. 108 – O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econoâ mico
Promoçaõ o Social e Turismo, oí rgaõ os de Cooperaçaõ o do Planejamento Municipal,
na implantaçaõ o da Políítica Econoâ mica e da Promoçaõ o Social do Municíípio, seraõ o
ouvidos nas questoõ es relativas aà s atividades rurais, industriais, comerciais,
turíísticas e promotoras do desenvolvimento social, e seraí formado por:
I – um Representante indicado pelo Prefeito;
II – um Representante indicado pela Caâ mara;
III – um Representante da Âssociaçaõ o Comercial e Industrial de Carmo do
Rio Claro;
IV – um Representante do Sindicato Rural;
V – um Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou outros
sindicatos trabalhistas que venham a existir;
VI – um Representante do setor bancaí rio, com alternaâ ncia da instituiçaõ o.
§ 1º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econoâ mico e Promoçaõ o
Social seraí convocado pelo Prefeito, sempre que entender necessaí rio, ou ainda,
por dois terços de seus membros e para avaliar o desempenho e resultado dos
grupos de trabalho que vierem a ser constituíídos.
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§ 2º - O Conselho poderaí convocar Diretor de Departamento Municipal
ou Âuxiliares de Confiança para participarem de sua reuniaõ o quando constar da
pauta questaõ o relacionada com o respectivo Departamento ou funçaõ o do
Âuxiliar.
§ 2º - O Conselho poderaí convocar Secretaí rio Municipal ou Âuxiliares de
Confiança para participarem de sua reuniaõ o quando constar da pauta questaõ o
relacionada com o respectivo Departamento ou funçaõ o do Âuxiliar. (Parágrafo
alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018).
§ 3º - Seraí facultada a criaçaõ o de grupo de trabalho para tratar de
assuntos especííficos de cada aí rea.
§ 4º - Os funcionaí rios da Prefeitura e Caâ mara Municipal naõ o poderaõ o ser
indicados para os itens I e II. Todos os representantes do Conselho de
Desenvolvimento Econoâ mico, Promoçaõ o Social e Turismo teraõ o mandato de dois
anos, vedada a reconduçaõ o da mesma Legislatura.
Ârt. 109 – O Conselho Municipal Educaçaõ o eí OÍ rgaõ o Consultivo e
deliberativo para as Âçoõ es e Planejamento da Educaçaõ o no Municíípio.
§1º - Este Conselho teraí a seguinte composiçaõ o:
I – Um representante do oí rgaõ o Municipal de Educaçaõ o;
II – Um representante dos Professores da rede municipal de ensino,
indicado seus pares;
III – Um representante dos professores da rede estadual de ensino,
indicado pelos seus pares;
IV – Um professor aposentado, indicado pelo departamento de educaçaõ o,
cultura, turismo, esporte e meio ambiente;
IV – Um professor aposentado, indicado pela Secretaria de Educaçaõ o;
(Inciso alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº. 059/2018).
VUm representante dos diretores de escolas sediadas no municíípio;
VI – Um especialista de educaçaõ o indicado pelos seus pares;
VII – O diretor da fundaçaõ o Padre Penteado;
VIII – Um representante dos pais, indicado pelos colegiados;
IX – Um representante dos alunos do segundo grau, indicado pelos seus
pares;
X – Um representante das escolas de ensino especial;
XI – Um representante da inspetoria escolar da rede estadual de ensino.
XII – Um representante dos alunos de curso superior, indicado por seus
pares;
XIII – Um representante dos alunos de curso teí cnico, indicado por seus
pares;
XIV – Um representante dos alunos de curso preí -vestibular, indicado por
seus pares;
XV – Dois representantes do Poder Legislativo Municipal, sendo um
titular e o outro suplente. (Incisos XII, XIII, XIV e XV acrescentados pela
Emenda à Lei Orgânica nº. 045/2009)
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§2º - Todos os membros deste conselho teraõ o mandato de dois anos,
permitida a reconduçaõ o por igual perííodo.
§3º - O conselho municipal de educaçaõ o se regeraí por regimento interno,
observados os limites de sua competeâ ncia. (Emenda a Lei Orgânica do
Município 04-1993).
Ârt. 110 – O Conselho de Defesa Social do Municíípio eí oí rgaõ o consultivo
do Prefeito Municipal, na definiçaõ o da políítica de defesa social do Municíípio, e
seraí formado:
I – pelo Juiz de Direito da Comarca;
II – pelo Comandante do 5º Pelotaõ o PM com sede no Municíípio;
III – pelo Delegado de Políícia Civil do Municíípio;
IV – por um Representante do Ministeí rio Puí blico;
V – por um Representante da Defensoria Puí blico;
VI – por um Representante das Comunidades Eclesiais de Base, por elas
indicado;
VII – por treâ s representantes da sociedade civil, dos quais um
Representante da Ordem dos Âdvogados do Brasil com sede no Municíípio, um
da Imprensa e um indicado pelo proí prio Conselho.
§ 1º - Na definiçaõ o da políítica a que se refere este artigo, seraõ o
observadas as seguintes diretrizes:
I – valorizaçaõ o dos direitos individuais e coletivos;
II – estíímulo ao desenvolvimento da conscieâ ncia individual e coletiva de
respeito aà Lei e ao direito;
III – valorizaçaõ o dos princíípios eí ticos e das praí ticas da sociabilidade;
IV – prevençaõ o e repressaõ o dos ilíícitos penais e das infraçoõ es
administrativas;
V – preservaçaõ o da ordem puí blica;
VI – eficieâ ncia e presteza na atividade de colaboraçaõ o para a atuaçaõ o
jurisdicional da Lei.
§ 2º - O Regimento Interno disporaí sobre a organizaçaõ o e o
funcionamento do Conselho de Defesa Social; o Presidente seraí eleito entre os
membros do Conselho.
CÂPIÍTULO IV
Da Administração Financeira
SEÇÂÃ O I
Dos Tributos Municipais.
Um Governo voltado para o interesse público, sem preconceito,
obediente aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”,
Folha: 53-88

Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro
Ârt. 111 – Compete ao Municíípio instituir:
I – imposto sobre propriedade predial e territorial urbana;
II – imposto sobre a transmissaõ o de bens imoí veis intervivos, a qualquer
tíítulo, por ato oneroso, por natureza ou acessaõ o fíísica, e de direitos reais sobre
imoí veis, sobre os de garantia, bem como cessaõ o de direitos aà sua aquisiçaõ o;
III – imposto sobre vendas a varejo de combustííveis lííquidos e gasoso,
exceto oí leo diesel e gaí s de cozinha, observadas as alííquotas maí ximas
estabelecidas em Lei complementar federal;
IV – imposto sobre serviços de qualquer natureza, naõ o compreendidos no
art. 155, I, “b”, da Constituiçaõ o Federal, definidos em Lei Complementar;
V – taxas em razaõ o do exercíício do poder de políícia ou pela utilizaçaõ o
efetiva ou potencial de serviços especííficos e divisííveis, prestados ao
contribuinte ou postos aà sua disposiçaõ o;
VI – contribuiçaõ o de melhoria, decorrente de obras puí blicas;
§ 1º - O imposto no inciso I poderaí ser progressivo, nos termos da Lei, de
forma a assegurar o cumprimento da funçaõ o social da propriedade.
§ 2º - O imposto previsto no inciso II naõ o incide sobre a transmissaõ o de
bens ou direitos incorporados ao patrimoâ nio de pessoas juríídicas em realizaçaõ o
de capital, nem sobre a transmissaõ o de bens ou direitos decorrentes de fusaõ o,
incorporaçaõ o, cisaõ o ou extinçaõ o de pessoa juríídica, salvo se, nesses casos, a
atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou
direitos, locaçaõ o de bens imoí veis ou arrendamento mercantil.
§ 3º - Âs taxas naõ o poderaõ o ter base de caí lculo proí pria de impostos.
§ 4º - Â contribuiçaõ o de melhoria poderaí ser cobrada dos proprietaí rios
de imoí veis valorizados por obras puí blicas municipais, tendo como limite total a
despesa realizada e como limite individual o acreí scimo de valor que da obra
resultou para cada imoí vel beneficiado.
§ 5º - Sempre que possíível, os impostos teraõ o caraí ter pessoal e seraõ o
graduados, segunda a capacidade econoâ mica do contribuinte, facultado aà
administraçaõ o municipal identificar, respeitados os direitos individuais e nos
termos da Lei, o patrimoâ nio, os rendimentos e as atividades econoâ micas do
contribuinte.
Ârt. 112 – Somente ao Municíípio cabe instituir isençaõ o de tributo de sua
competeâ ncia, por meio de Lei de iniciativa do Poder Executivo.
Ârt. 113 – a Lei determinaraí medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos municipais que indicam sobre mercadorias e
serviços, observada a legislaçaõ o federal e estadual sobre o consumo.
SEÇÂÃ O II
Das Limitações do Poder de Tributar
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Ârt. 114 – Sem prejuíízo de outras garantis asseguradas ao contribuinte, eí
vedado ao Municíípio:
I – exigir ou aumentar tributos sem que a Lei o estabeleça;
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situaçaõ o equivalente, proibida qualquer distinçaõ o em razaõ o de ocupaçaõ o
profissional ou funçaõ o por eles exercidas, independentemente da denominaçaõ o
juríídica dos rendimentos, tíítulos ou direitos;
III – cobrar tributos:
a) em relaçaõ o a fatos geradores ocorridos antes do iníício da vigeâ ncia da
Lei que os houver instituíído ou aumentado;
b) no mesmo exercíício financeiro em que haja sido publicada a Lei que os
instituiu ou aumentou;
IV – utilizar tributos com efeito de confisco;
V – estabelecer limitaçoõ es ao traí fego de pessoas ou bens por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedaí gio
pela utilizaçaõ o de vias conservadas pelo Poder Puí blico;
VI – instituir imposto sobre:
a) patrimoâ nio, renda ou serviço dos outros oí rgaõ os da Federaçaõ o;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimoâ nio, renda ou serviços dos partidos polííticos, inclusive suas
fundaçoõ es, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituiçoõ es de
educaçaõ o e de assisteâ ncia social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
Lei;
d) livros, jornais, perioí dicos e o papel destinado aà sua impressaõ o.
§ 1º - Â vedaçaõ o do inciso IV, alíínea “a”, eí extensiva aà s autarquias e aà s
Fundaçoõ es instituíídas e mantidas pelo poder puí blico, no que se refere ao
patrimoâ nio e aos serviços vinculados aà s suas finalidades ou Paí s delas
decorrentes.
§ 2º - Âs vedaçoõ es do inciso VI, alíínea “a”, e do paraí grafo anterior naõ o se
aplicam ao patrimoâ nio e aos serviços relacionados com a exploraçaõ o de
atividades econoâ micas regidas pelas normas aplicaí veis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestaçaõ o ou pagamento de preços ou tarifas
pelo usuaí rio, nem exoneram o promitente comprador da obrigaçaõ o de pagar
imposto relativamente ao bem imoí vel.
§ 3º - Âs vedaçoõ es expressas no inciso VI, alíínea “b” e “c”, compreendem
somente o patrimoâ nio e os serviços relacionados com as finalidades essenciais
das entidades nela mencionadas.
§ 4º - Qualquer anistia ou remissaõ o que envolve mateí ria tributaí ria ou
previdenciaí ria soí poderaí ser concedida atraveí s de Lei especíífica.
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Ârt. 115 – EÍ vedado ao Municíípio estabelecer diferença tributaí ria entre
bens e serviços, de qualquer natureza, em razaõ o de sua procedeâ ncia ou destino.
SEÇÂÃ O III
Da Participação do Município em Receitas Tributárias Federais e Estaduais.
Ârt. 116 – Em relaçaõ o aos impostos de competeâ ncia da Uniaõ o, pertencem
ao Municíípio:
I – O produto da arrecadaçaõ o de imposto sobre rendas e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
tíítulo, pela administraçaõ o direta, autarquias e fundaçoõ es instituíídas e mantidas
pelo Municíípio;
II – cinquü enta por cento do produto da arrecadaçaõ o do imposto sobre a
propriedade territorial rural, relativamente aos imoí veis situados no Municíípio.
Ârt. 117 – Em relaçaõ o aos impostos de competeâ ncia do Estado, pertence
ao Municíípio:
I – cinquü enta por cento do produto da arrecadaçaõ o do imposto sobre a
propriedade de veíículos automotores, licenciados no territoí rio municipal, a
serem transferidos ateí o uí ltimo dia do meâ s subsequente ao da arrecadaçaõ o;
II – vinte e cinco por cento do produto da arrecadaçaõ o do imposto sobre
operaçoõ es relativas aà circulaçaõ o de mercadorias e sobre prestaçoõ es de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicaçaõ o, a serem
creditados na forma do disposto no paraí grafo uí nico, incisos I e II do art. 158 da
Constituiçaõ o da Repuí blica e § 1ººº do art. 150 da Constituiçaõ o do Estado.
Ârt. 118 – Caberaõ o ainda ao Municíípio:
I – a respectiva quota do Fundo de Participaçaõ o dos Municíípios, como
disposto no art. 159, inciso I, alíínea “b”, da Constituiçaõ o da Repuí blica;
II – a respectiva quota do produto da arrecadaçaõ o do imposto sobre
produtos industrializados, como disposto no art. 159, inciso II, e § 3º, da
Constituiçaõ o da Repuí blica e art. 150, inciso III, da Constituiçaõ o do Estado;
III – a respectiva quota do produto da arrecadaçaõ o do imposto de que
trata o inciso V, do art. 153 da Constituiçaõ o da Repuí blica, nos termos do § 5º,
inciso II, do mesmo artigo;
IV – compensaçaõ o financeira pelo aproveitamento de recursos híídricos
para a produçaõ o de energia eleí trica, conforme legislaçaõ o federal.
Paraí grafo uí nico – Â receita decorrente do que trata o inciso IV deste
artigo seraí assim distribuíída:
a) 40% para o desenvolvimento rural do Municíípio;
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b) 35% para o desenvolvimento de programas de turismo e lazer do
Municíípio;
c) 15% para auxiliar as atividades escolares do Municíípio, inclusive nas
escolas estaduais;
d) 10% para outras atribuiçoõ es, por intermeí dio do Poder Executivo.
Ârt. 119 – Ocorrendo a retençaõ o ou qualquer restriçaõ o aà entrega e ao
emprego dos recursos decorrentes da repartiçaõ o das receitas tributaí rias, por
parte da Uniaõ o e do Estado, o Executivo Municipal adotaraí as medidas judiciais
cabííveis, aà vista do disposto nas Constituiçoõ es da Repuí blica e do Estado.
SEÇÂÃ O IV
Do Orçamento
Ârt. 120 – Leis de iniciativa do Poder Executivo estabeleceraõ o:
I – o Plano Plurianual;
II – as diretrizes orçamentaí rias;
III – os orçamentos anuais;
§ 1º - Â lei que instituir o plano plurianual de açaõ o governamental
compatíível com o Plano Diretor estabeleceraí , por administraçoõ es regionais, as
diretrizes, objetivos e metas da administraçaõ o municipal para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duraçaõ o
continuada;
§ 2º - Â Lei de diretrizes orçamentaí rias, compatíível com o plano
plurianual, compreenderaí as metas e prioridades da administraçaõ o puí blica
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas a programas de duraçaõ o continuada;
§ 3º - O Poder Executivo publicaraí , ateí 30 dias apoí s o encerramento de
cada bimestre, relatoí rio resumido da execuçaõ o orçamentaí ria;
§ 4º - O Plano Plurianual deveraí explicitar os programas de governo,
evidenciar objetivos e metas a serem atingidos, bem como mensurar o valor de
seus custos.
Ârt. 121 – O orçamento seraí uno, incorporando-se, obrigatoriamente, na
receita todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se,
discriminadamente a despesa, as dotaçoõ es necessaí rias ao custeio de todos os
serviços municipais.
Ârt. 122 – Â Lei Orçamentaí ria anual compreenderaí :
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I – o orçamento fiscal referente aos Poderes Municipais, fundos, oí rgaõ os e
entidades da administraçaõ o direta e indireta, inclusive fundaçoõ es instituíídas e
mantidas pelo Poder Puí blico;
II – o orçamento de investimento das empresas em o Municíípio, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e
oí rgaõ os a ela vinculados, da administraçaõ o direta ou indireta, bem com fundos e
fundaçoõ es instituíídas e mantidas pelo Poder Puí blico.
§ 1º - O Projeto de Lei orçamentaí ria seraí instruíído com demonstrativo
setorizado dos efeitos, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isençoõ es,
anistias, remissoõ es, subsíídios e benefíícios de natureza financeira, tributaí ria e
creditíícia.
§ 2º - Â Lei Orçamentaí ria anual conteraí dispositivo estranho aà previsaõ o
da receita e aà fixaçaõ o da despesa, naõ o se incluindo na proibiçaõ o a autorizaçaõ o
para abertura de creí ditos suplementares e contrataçaõ o de operaçoõ es de creí dito,
inclusive por antecipaçaõ o da receita, nos termos da Lei.
§ 3º - O Municíípio aplicaraí , anualmente, nunca menos de vinte e cinco
por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transfereâ ncias, na manutençaõ o e desenvolvimento d ensino.
§ 4º - Para efeito do cumprimento do disposto acima, seraõ o considerados
os recursos aplicados no sistema de ensino municipal e nas escolas previstas no
art. 213 da Constituiçaõ o Federal.
§ 5º - Â distribuiçaõ o dos recursos puí blicos asseguraraí prioridade ao
atendimento das necessidades do ensino obrigatoí rio.
§ 6º - Os programas suplementares de alimentaçaõ o e assisteâ ncia aà sauí de,
previstos no art. 208, VII, da Constituiçaõ o Federal, seraõ o financiados com
recursos provenientes de contribuiçoõ es sociais e outros recursos orçamentaí rios.
§ 7º - Âs despesas com pessoal ativo e inativo do Municíípio naõ o poderaõ o
exceder os limites estabelecidos em Lei complementar federal.
§ 8º - Fica o Sr. Prefeito Municipal de Carmo do Rio Claro autorizado a
proceder abertura de contas e fazer operaçoõ es de creí dito por antecipaçaõ o da
receita ateí o limite de cinquenta (50%) da receita de capital arrecadada, junto as
instituiçoõ es bancaí rias e cooperativas instaladas na cidade de Carmo do Rio
quando as vantagens com instituiçoõ es de outras localidades se igualarem em
taxas e ííndices.(Emenda a Lei Orgânica do Município 23-2000).
Ârt. 123 – Os projetos de Lei relativos ao orçamento anual, ao plano
plurianual, aà s diretrizes orçamentaí rias e aos creí ditos adicionais seraõ o
apreciados pela Caâ mara Municipal, na forma de seu Regimento.
Ârt. 124 – Cabe aà Comissaõ o Permanente proí pria:
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I – examinar e emitir parecer sobre projetos, planos e programas bem
como sobre as contas apresentadas pelo Prefeito;
II – exercer o acompanhamento e a fiscalizaçaõ o orçamentaí ria.
§ 1º - Quaisquer emendas deveraõ o ser apresentadas aà Comissaõ o, que
sobre elas emitiraí parecer, e submeteraí aà apreciaçaõ o da Caâ mara Municipal.
§ 2º = Âs emendas ao projeto de Lei do orçamento anual ou de creí ditos
adicionais somente poderaõ o ser aprovadas quando:
I – compatííveis com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes
orçamentaí rias;
II – indicarem os recursos necessaí rios, admitidos apenas os provenientes
de anulaçaõ o de despesas, excluíídos os que incidem sobre:
a) dotaçaõ o para pessoal e seus encargos;
b) serviços da díívida;
III – relacionados com a correçaõ o de erros ou omissoõ es;
IV – relacionados com os dispositivos do texto do projeto de Lei.
§ 3º - Âs emendas ao projeto de Lei de diretrizes orçamentaí rias somente
poderaõ o ser aprovadas quando compatííveis com o plano plurianual.
§ 4º - O Poder Executivo poderaí enviar mensagem aà Caâ mara para propor
modificaçaõ o nos projetos mencionados nos paraí grafos anteriores, enquanto naõ o
iniciada, na Comissaõ o a que se refere o “caput” deste artigo, a votaçaõ o da parte
cuja alteraçaõ o eí proposta.
§ 5º - Os projetos de Lei do plano plurianual, o das diretrizes
orçamentaí rias e do orçamento anual seraõ o enviados pelo Prefeito aà Caâ mara
Municipal, obedecidos os criteí rios a serem estabelecidos em Lei Complementar.
§ 6º - Âplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que naõ o
contrariar o disposto neste capíítulo, as demais normas relativas ao processo
legislativo.
§ 7º- Os recursos que, em decorreâ ncia de veto, emenda ou rejeiçaõ o do
projeto de Lei orçamentaí ria anual ficarem sem despesas correspondentes,
poderaõ o ser utilizados, conforme o caso, mediante creí ditos especiais ou
suplementares, com preí via especíífica autorizaçaõ o legislativa.
Ârt. 125 – Se a Caâ mara naõ o enviar, no prazo consignado em Lei
complementar federal, o projeto de Lei orçamentaí ria para sançaõ o, seraí
sancionado como Lei, pelo Prefeito, o projeto originaí rio do Executivo.
Ârt. 126 – Saõ o vedados:
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anual;

I – o iníício de programas ou projetos naõ o incluíídos na Lei orçamentaí ria

II – a realizaçaõ o de despesas ou a assunçaõ o de obrigaçoõ es diretas que
excedam os creí ditos orçamentaí rios ou adicionais;
III – a realizaçaõ o de operaçoõ es de creí dito que excedam o montante das
despesas de capital, ressaltadas as autorizadas mediante creí ditos suplementares
ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Caâ mara por maioria
absoluta;
IV – a vinculaçaõ o da receita de impostos a oí rgaõ o, fundo ou despesa,
ressalvada a destinaçaõ o de recursos para manutençaõ o e desenvolvimento do
ensino, e a prestaçaõ o de garantias, aà s operaçoõ es de creí ditos por antecipaçaõ o de
receitas, previstos nos artigos 165 § 8º e 212 da Constituiçaõ o Federal.
V – a abertura de creí dito suplementar ou especial sem preí via autorizaçaõ o
legislativa e sem indicaçaõ o dos recursos correspondentes;
VI – a transposiçaõ o, o remanejamento ou a transfereâ ncia de recursos de
uma categoria de programaçaõ o para outra, ou de um oí rgaõ o para outro, sem
preí via autorizaçaõ o legislativa;
VII – a concessaõ o ou atualizaçaõ o de creí ditos ilimitados;
VIII – a utilizaçaõ o, sem autorizaçaõ o legislativa especíífico, de recursos do
orçamento fiscal e da seguridade social, para suprir necessidade ou cobrir
deí ficit de empresas, fundaçoõ es e fundos;
IX – a instituiçaõ o de fundos de qualquer natureza, sem preí via autorizaçaõ o
legislativa;
§ 1º - Nenhum investimento cuja execuçaõ o ultrapasse um exercíício
financeiro poderaí ser iniciado sem preí via inclusaõ o no plano plurianual, ou sem
Lei que autorize a inclusaõ o, sob pena de crime de responsabilidade.
§ 2º - Os creí ditos especiais e extraordinaí rios teraõ o vigeâ ncia no exercíício
em que forem autorizados, salvo se o ato de autorizaçaõ o for promulgado nos
uí ltimos quatro meses daquele exercíício, caso em que, reabertos nos limites dos
seus saldos, seraõ o incorporados ao orçamento do exercíício financeiro
subsequü ente.
§ 3º - Â abertura de creí dito extraordinaí rio somente seraí admitida para
atender a despesas imprevisííveis e urgentes.
Ârt. 127 – Os recursos correspondentes aà s dotaçoõ es orçamentaí rias,
inclusive creí ditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo,
ser-lhe-aõ o entregues ateí o dia vinte de cada meâ s.
Ârt. 128 – Â Lei Orçamentaí ria Municipal garantiraí investimento na aí rea
de Sauí de, naõ o inferior a cinquenta por cento do destinado aà Viaçaõ o, Obras e
Serviços Urbanos.
TIÍTULO IV
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Da Sociedade
CÂPIÍTULO I
Da Ordem Social
SEÇÂÃ O O
Disposição Geral
Ârt. 129 – Â ordem social tem como base o primado do trabalho, e como
objetivo o bem – estar e a justiça social.
SEÇÂÃ O II
Da Saúde
Ârt. 130 – Â sauí de eí direito de todos e dever do Municíípio, em
colaboraçaõ o com o Estado e a Uniaõ o, mediante polííticas sociais e econoâ micas
que visem a eliminaçaõ o do risco de doença e de outros agravos.
§ 1º - O acesso aà sauí de, para sua promoçaõ o, proteçaõ o e recuperaçaõ o, eí
universal e igualitaí rio.
§ 2º - O direito aà sauí de implica a garantia de:
I – condiçoõ es dignas de trabalho, moradia, alimentaçaõ o e saneamento;
II – participaçaõ o da sociedade civil na elaboraçaõ o de polííticos, na
definiçaõ o de estrateí gias de implementaçaõ o e no controle das atividades de
impacto, entre elas as mencionadas no item I;
III – acesso aà s informaçoõ es de interesse sanitaí rio e obrigaçaõ o do Poder
Puí blico de manter a populaçaõ o informada sobre os riscos de endemias,
epidemias e sobre as medidas de prevençaõ o e controle;
IV – respeito ao meio ambiente e controle de poluiçaõ o ambiental;
V – acesso igualitaí rio aà s açoõ es e aos serviços de sauí de;
VI – dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no
tratamento ambulatorial, hospital e meí dico-odontoloí gico.
Ârt. 131 – Âs açoõ es e serviços de sauí de saõ o de relevaâ ncia puí blica e cabem
ao Poder Puí blico sua regulamentaçaõ o, fiscalizaçaõ o e controle, na forma da Lei;
Ârt. 132 – Âs açoõ es e serviços de sauí de realizados no Municíípio integram
uma rede regionalizada e hierarquizada, construindo o Sistema UÍ nico de Sauí de
no aâ mbito municipal, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I – comando uí nico políítico administrativo exercido por oí rgaõ o central
local articulado aos nííveis estadual e federal;
II – participaçaõ o da sociedade civil;
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III – integralidade da atençaõ o, entendida como a abordagem do indivííduo
inserido no coletivo social, bem como a articulaçaõ o das açoõ es de promoçaõ o,
recuperaçaõ o e reabilitaçaõ o;
IV – desenvolvimento dos recursos humanos e cientíífico-tecnoloí gicos dos
sistemas, adequados aà s necessidades da populaçaõ o;
Ârt. 133 – Compete ao Municíípio, no aâ mbito do Sistema UÍ nico de Sauí de,
aleí m de outras atribuiçoõ es previstas na legislaçaõ o federal:
I – a elaboraçaõ o e atualizaçaõ o perioí dica no Plano Plurianual de Sauí de, em
consonaâ ncia com os planos estadual e federal e com a realidade epidemioloí gica;
II – a direçaõ o, gestaõ o, controle e avaliaçaõ o das açoõ es de sauí de em níível
municipal;
III – o planejamento e execuçaõ o das açoõ es de vigilaâ ncia epidemioloí gica e
sanitaí ria, incluindo os relativos aà sauí de dos trabalhadores e ao meio ambiente,
em articulaçaõ o com os demais oí rgaõ os e entidades governamentais;
IV – o oferecimento aos cidadaõ os, por meio de equipes multiprofissionais
e de recursos de apoio, de todas as formas de assisteâ ncia e tratamento
necessaí rias e adequadas, incluindo praí ticas alternativas reconhecidas;
Ârt. 134 – O Poder Puí blico poderaí contratar a rede hospitalar privada,
quando houver insuficieâ ncia de serviços puí blicos para assegurar a plena
cobertura assistencial aà populaçaõ o, segundo as normas de direito puí blico.
§ 1º - Â rede hospitalar privada contratada submete-se ao controle da
observaâ ncia das normas teí cnicas estabelecidas pelo Poder Puí blico e integra o
sistema municipal de sauí de.
§ 2º - Os serviços privados sem fins lucrativos teraõ o prioridade para a
contrataçaõ o.
Ârt. 135 – O Sistema UÍ nico de Sauí de, ao aâ mbito do Municíípio, seraí
financiado com recursos do orçamento municipal e dos orçamentos da
Seguridade Social da Uniaõ o e do Estado, aleí m de outras fontes, os quais
constituiraõ o o fundo municipal de sauí de.
Paraí grafo uí nico – EÍ vedada a destinaçaõ o de recursos puí blicos para
auxíílios e subsíídios, bem como a concessaõ o de prazos ou juros privilegiados aà s
entidades privadas com fins lucrativos.
SEÇÂÃ O III
Do Saneamento Básico
Ârt. 136 – Compete ao Poder Puí blico formular e executar a políítica e os
planos plurianuais de saneamento baí sico, assegurando:
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I – o abastecimento de aí gua para a adequada higiene, conforto e
qualidade compatíível com os padroõ es de potabilidade;
II – a coleta e disposiçaõ o dos esgotos sanitaí rios, dos resííduos soí lidos e
drenagem das aí guas pluviais, de forma a preservar o equilííbrio ecoloí gico e
prevenir açoõ es danosas aà sauí de;
III – o controle de vetores.
§ 1º - Â açoõ es de saneamento baí sico seraõ o precedidas de planejamento
que atenda aos criteí rios de avaliaçaõ o do quadro sanitaí rio da aí rea a ser
beneficiada, objetivando a reversaõ o e a melhoria do perfil epidemioloí gico.
§ 2º - O Poder Puí blico desenvolveraí mecanismo institucionais que
possibilitem as açoõ es de saneamento baí sico, habitaçaõ o, desenvolvimento
urbano, preservaçaõ o do meio ambiente e gestaõ o dos recursos híídricos, buscando
integraçaõ o com outros municíípios nos casos em que se exigirem açoõ es
conjuntas.
§ 3º - Âs açoõ es municipais de saneamento baí sico seraõ o executadas
diretamente ou por meio de concessaõ o ou permissaõ o, visando o atendimento
adequado aà populaçaõ o.
Ârt. 137 – O Municíípio manteraí sistema de limpeza urbana, coleta,
tratamento e destinaçaõ o final do lixo.
§ 1º - Â coleta do lixo seraí seletiva.
§ 2º - Os resííduos reciclaí veis devem ser acondicionados de modo a se
reintroduzirem no ciclo do sistema ecoloí gico.
§ 3º - Os resííduos naõ o reciclaí veis devem ser acondicionados de maneira a
minimizar o impacto ambiental.
§ 4º - Os lixos hospitalar, farmaceâ utico teraõ o destinaçoõ es finais em
incinerador puí blico.
§ 5º - Âs aí reas resultantes de aterro sanitaí rio seraõ o destinadas a parque e
aí reas verdes.
§ 6º - Â comercializaçaõ o dos materiais reciclaí veis, por meio de
cooperativas de trabalho, seraí estimulada pelo Poder Puí blico.
SEÇÂÃ O IV
Da Assistência Social
Ârt. 138 – Â assisteâ ncia social visaraí a promoçaõ o do ser humano e seraí
prestada pelo Municíípio a quem dela precisar.
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Ârt. 139 – Â famíília receberaí proteçaõ o do Municíípio, na forma da Lei.
Paraí grafo uí nico – O Municíípio, isoladamente ou em cooperaçaõ o com
outros entes da federaçaõ o, manteraí programas destinados aà assisteâ ncia aà
famíília, com o objetivo de assegurar:
I – o livre exercíício do planejamento familiar;
II – a orientaçaõ o psicossocial aà s famíílias de baixa renda;
III – a prevençaõ o da violeâ ncia no aâ mbito das relaçoõ es familiares;
Ârt. 140 – EÍ dever do Municíípio promover açoõ es que visem assegurar aà
criança e ao adolescente, com prioridade, o direito aà vida, sauí de, alimentaçaõ o,
educaçaõ o, lazer, profissionalizaçaõ o, cultura, dignidade, respeito, liberdade,
conviveâ ncia familiar e comunitaí ria.
§ 1º - O Municíípio estimularaí , mediante incentivos fiscais, subsíídios e
mençoõ es promocionais, nos termos da Lei, o acolhimento ou a guarda de criança
ou adolescente oí rgaõ os ou abandonados.
§ 2º - O Municíípio destinaraí recursos aà assisteâ ncia materno-infantil.
Ârt. 141 – O Municíípio manteraí programas soí cio-educativas destinados aà
criança e ao adolescente privados das condiçoõ es fundamentais necessaí rias ao
seu pleno desenvolvimento, e estimularaí , por meio de apoio teí cnico e financeiro,
os de igual natureza de iniciativa de entidades filantroí picas.
Ârt. 142 – O Municíípio assegura condiçoõ es de prevençaõ o das deficieâ ncias
fíísica, sensorial e mental, com prioridade para a assisteâ ncia preí -natal e para
infaâ ncia, e de integraçaõ o social do portador de deficieâ ncia, em especial o
adolescente, e a facilitaçaõ o de acesso a bens e serviços coletivos, com eliminaçaõ o
de preconceitos e remoçaõ o de obstaí culos arquitetoâ nicos.
Paraí grafo uí nico – Para assegurar a implementaçaõ o das medidas
indicadas neste artigo, incumbe ao Poder Puí blico:
I – estabelecer normas de construçaõ o e adaptaçaõ o de veíículos de
transporte coletivo;
II – celebrar conveâ nio com entidades profissionalizantes sem fins
lucrativos, tendo em vista a formaçaõ o profissional e a preparaçaõ o para o
trabalho;
III – estimular a empresa, mediante adoçaõ o de mecanismos, inclusive
incentivos fiscais, a absorver a maõ o – de – obra de portador de deficieâ ncia;
IV – criar centros profissionalizantes para treinamento, habilitaçaõ o e
reabilitaçaõ o profissional do portador de deficieâ ncia e do acidentado no trabalho,
e assegurar a integraçaõ o entre sauí de, educaçaõ o e trabalho;
V – implantar sistemas especializados de comunicaçaõ o em
estabelecimentos da rede oficial de ensino de cidadaõ o-poí lo regional, de modo a
atender aà s necessidades educacionais e sociais do portador de deficieâ ncia visual
e auditiva;
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VI – apoiar programas de assisteâ ncia integral para excepcional naõ o
reabilitado;
VII - promover a participaçaõ o das entidades representativas do segmento,
na formulaçaõ o da políítica de atendimento ao portador de deficieâ ncia e no
controle das açoõ es desenvolvidas em todos os nííveis pelos oí rgaõ os municipais
responsaí veis pela políítica de proteçaõ o ao portador de deficieâ ncia;
VIII – destinar, na forma da Lei, recursos a entidades de amparo e
assisteâ ncia ao portador de deficieâ ncia.
Ârt. 143 – Â famíília, a sociedade e o Municíípio tem o dever de amparar as
pessoas idosas e as portadoras de deficieâ ncia, assegurando sua participaçaõ o na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito
aà vida.
§ 1º - Os programas de amparo aos idosos e aos deficientes seraõ o
executados preferencialmente em seus lares.
§ 2º - Âos maiores de sessenta e cinco anos e aos deficientes eí garantida a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos, quando houver.
§ 3º - Â Lei municipal definiraí o conceito de deficiente para os fins do
disposto neste artigo.
Ârt. 144 – EÍ facultado ao Municíípio:
I – conceder subvençoõ es a entidades assisteâ ncias privadas, declaradas de
utilidade puí blica por Lei municipal;
II – firmar conveâ nio, com entidade puí blica ou privada para prestaçaõ o de
serviços de assisteâ ncia social aà comunidade local.
Seçaõ o v
Da Educação
Ârt. 145 – Â educaçaõ o, enquanto direito de todos, eí um dever dos Poderes
Puí blicos e da Sociedade, e deve ser baseada nos princíípios da democracia, da
liberdade de expressaõ o, da solidariedade e do respeito aos direitos humanos,
visando constituir-se em instrumento do desenvolvimento da capacidade de
elaboraçaõ o e de reflexaõ o críítica da realidade.
Ârt. 146 – O ensino seraí ministrado com base nos seguintes princíípios:
I – igualdade de condiçoõ es para o acesso e permaneâ ncia na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
III – pluralismo de ideí ias e de concepçoõ es pedagoí gicas, e coexisteâ ncia de
instituiçoõ es puí blicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade do ensino puí blico em estabelecimentos oficiais;
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V – valorizaçaõ o dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da Lei,
plano de carreira para o magisteí rio puí blico, com piso salarial profissional e
ingresso, exclusivamente por concurso puí blico de provas e tíítulos, assegurando
regime juríídico uí nico para todas as instituiçoõ es mantidas pelo Municíípio;
VI – gestaõ o democraí tica do ensino puí blico, na forma da Lei.
Ârt. 147 – O dever do Municíípio, em comum com o estado e a Uniaõ o com
a Educaçaõ o seraí efetivado mediante a garantida de:
I – ensino de primeiro grau, obrigatoí rio e gratuito, inclusive para os que a
ele naõ o tiverem acesso na idade proí pria;
II – progressiva extensaõ o da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino
meí dio;
III – atendimento educacional especializado aos portadores de
deficieâ ncia, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – atendimento em creche e preí -escola aà s crianças ateí seis anos de
idade;
V – acesso aos nííveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criaçaõ o
artíística, segundo a capacidade de cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado aà s condiçoõ es do
educado;
VII – atendimento ao educando, no ensino de primeiro grau, atraveí s de
programas suplementares de material didaí tico-escolar, transporte, alimentaçaõ o
e Âssisteâ ncia aà sauí de;
VIII – expansaõ o e manutençaõ o da rede municipal de ensino com a dotaçaõ o
de infra-estrutura fíísica e equipamentos adequados;
IX – amparo ao menor carente ou infrator e sua formaçaõ o em escola
profissionalizante;
X – supervisaõ o e orientaçaõ o educacional em todos os nííveis e
modalidades de ensino nas escolas municipais, exercidas por profissional
habilitado;
XI – garantia do princíípio do meí rito, objetivamente apurado, carreira do
magisteí rio;
XII – garantia do padraõ o de qualidade mediante:
a) reciclagem perioí dica dos profissionais da educaçaõ o;
b) avaliaçaõ o cooperativa perioí dica por oí rgaõ o proí prio do sistema
educacional, pelo corpo docente, pelos alunos e pelos seus responsaí veis;
c) funcionamento de biblioteca, laboratoí rios, salas de multimeios,
equipamentos pedagoí gicos proí prios e rede fíísica adequada ao ensino
ministrado;
XIII – gestaõ o democraí tica do ensino puí blico, mediante Âssembleí ia
Escolar, enquanto instaâ ncia maí xima de deliberaçaõ o de escola municipal,
composta por servidores nesta lotados, por alunos e seus pais e membros da
comunidade;
XIV – incentivo aà participaçaõ o da comunidade no processo educacional;
XV – preservaçaõ o dos valores educacionais locais;
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XVI – garantia e estíímulo a organizaçaõ o autoâ noma dos alunos, no aâ mbito
das escolas municipais;
XVIII – atendimento aà criança nas creches e preí -escola e no ensino de
primeiro grau, por meio de programas suplementares de material didaí ticoescolar, transporte, alimentaçaõ o e assisteâ ncia aà sauí de.
Ârt. 148 – Para o atendimento pedagoí gico aà s crianças de ateí seis anos de
idade, o Municíípio poderaí :
I – criar, implantar, implementar, orientar, supervisionar e fiscalizar as
creches;
II – atender, por meio de equipe multidisciplinar, composta por professor,
pedagogo, psicoloí gico, assistente social, enfermeiro e nutricionista, aà s
necessidades das creches municipais;
III – propiciar recursos e programas de reciclagem, treinamento,
gerenciamento administrativo e especializaçaõ o, visando a melhoria e
aperfeiçoamento dos trabalhos de creches;
IV – estabelecer normas de construçaõ o e reforma de logradouros e dos
edifíícios para o funcionamento de creches, buscando soluçoõ es arquitetoâ nicas
adequadas aà faixa etaí ria das crianças atendidas;
V – estabelecer políítica municipal de articulaçaõ o junto aà s creches
comunitaí rias e filantroí picas.
§ 1º - O Municíípio forneceraí instalaçoõ es e equipamentos para creches e
preí -escolas, observados os seguintes criteí rios:
I – prioridade para as aí reas de maior densidade demograí fica e de menor
faixa de renda;
II – escolha do local para funcionamento de creche e preí -escola, mediante
indicaçaõ o da comunidade;
III – integraçaõ o de preí -escolas e creches.
§ 2º - Cabe ao Poder Puí blico Municipal o atendimento, em creches
comuns, de criança portadora de deficieâ ncia, oferecendo, sempre que
necessaí rio, recursos da educaçaõ o especial.
Ârt. 149 – O Municíípio aplicaraí , anualmente, nunca menos de vinte e
cinco por cento da receita orçamentaí ria corrente, no ensino puí blico municipal.
§ 1º - Âs verbas municipais destinadas aà s atividades esportivas, culturais
e recreativas, bem como aos programas suplementares de alimentaçaõ o e sauí de
previstos no art. 147, XVII, naõ o compoõ em o percentual, que seraí obtido levandose em conta a data de arrecadaçaõ o e aplicaçaõ o dos recursos, de forma que naõ o se
comprometam os valores reais efetivamente liberados.
§ 2º - O Poder Executivo publicaraí , ateí o dia 10(dez) de março de cada
ano, demonstrativo da aplicaçaõ o de verbas na educaçaõ o, especificado a
destinaçaõ o das mesmas.
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Ârt. 150 – O Municíípio elaboraraí plano de educaçaõ o, visando a ampliaçaõ o
e melhoria do atendimento de suas obrigaçoõ es para com a oferta de ensino
puí blico e gratuito.
Paraí grafo uí nico – Â proposta do plano seraí elaborada pelo Poder
Executivo, com a participaçaõ o da sociedade civil, e encaminhada, para aprovaçaõ o
da Caâ mara, ateí o dia trinta e um de agosto do ano imediatamente anterior ao do
inicio de sua execuçaõ o.
Ârt. 151 – Âs escolas municipais deveraõ o contar com instalaçoõ es e
equipamentos como laboratoí rio, biblioteca, auditoí rio, cantina, sanitaí rio,
vestiaí rio, quadra de esporte e espaço naõ o cimentado para recreaçaõ o.
§ 1º - O Municíípio garantiraí o funcionamento de biblioteca em cada
escola municipal, acessíível aà populaçaõ o e com acervo necessaí rio ao atendimento
dos alunos.
§ 2º - Âs unidades municipais de ensino adotaraõ o livros didaí ticos naõ o
consumííveis, favorecendo o reaproveitamento dos mesmos.
§ 3º - EÍ vedada a adoçaõ o de livro didaí tico que dissemine qualquer forma
de discriminaçaõ o ou preconceito.
§ 4º - O Mobiliaí rio escolar utilizado pelas escolas puí blicas municipais
deveraí estar em conformidade com as recomendaçoõ es cientííficas para
prevençaõ o de doenças da coluna.
§ 5º - Seraí assegurado o direito ao transporte gratuito, aos servidores em
escolas rurais municipais, desde que naõ o haja outro transporte gratuito
fornecido por terceiro. Havendo linha regular de oâ nibus, o poder puí blico pagaraí
as passagens na quantidade naõ o superior a duas por semana para cada
funcionaí rio.
§ 6º - Seraí criada a funçaõ o de servente escolar nas escolas rurais do
municíípio, conforme a necessidade de cada escola, por intermeí dio do Poder
Executivo.
Ârt. 152 – O Curríículo escolar de primeiro e segundo grau das escolas
municipais incluiraí conteuí dos programaí ticos sobre a prevençaõ o contra o uso de
drogas e sobre a educaçaõ o para o traâ nsito, cultura, civismo e ecologia.
Paraí grafo uí nico – O ensino religioso de matríícula facultativa, constituiraí
disciplina das escolas municipais de ensino fundamental.
SEÇÂÃ O VI
Da Cultura e do Civismo
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Ârt. 153 – O acesso aos bens da cultura e aà s condiçoõ es objetivas para
produzi-la eí direito do cidadaõ o e dos grupos sociais.
Paraí grafo uí nico – Todo cidadaõ o eí um agente cultural e o Poder Puí blico
incentivaraí , de forma democraí tica, os diferentes tipos de manifestaçaõ o cultural
existentes no Municíípio.
Ârt. 154 – Constituem patrimoâ nio cultural do Municíípio os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que
contenham refereâ ncia aà identidade, aà açaõ o e aà memoí ria dos diferentes grupos
fornecedores do povo carmelitano, entre os quais se incluem:
I – as formas de expressaõ o;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criaçoõ es tecnoloí gicas, cientííficas e artíísticas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificaçoõ es e demais espaços
destinados a manifestaçoõ es artíísticas e culturais;
V – os síítios de valor histoí rico, paisagíístico, arqueoloí gico, paleontoloí gico,
ecoloí gico e cientíífico.
§ 1º - O teatro e a muí sica, por suas muí ltiplas formas e instrumentos, a
dança, a expressaõ o corporal, as praí ticas, costumes e tradiçoõ es religiosas, o
folclore, as artes plaí sticas, as cantigas de roda, entre outras, saõ o consideradas
manifestaçoõ es culturais.
§ 2º - Todas as aí reas puí blicas, especialmente os parques, jardins e praças,
saõ o abertas aà s manifestaçoõ es culturais.
Ârt. 155 – O Municíípio, com a colaboraçaõ o da comunidade, promoveraí e
protegeraí , por meio de plano permanente, o patrimoâ nio histoí rico e cultural
municipal, atraveí s de inventaí rios, pesquisas, registros, vigilaâ ncia, tombamento,
desapropriaçaõ o e outras formas de acautelamento e preservaçaõ o.
Paraí grafo uí nico – Compete ao arquivo puí blico reunir, catalogar,
preservar, restaurar, microfilmar, e poâ r aà disposiçaõ o do puí blico, para consulta,
documentos, textos, publicaçoõ es e todo tipo de material relativo aà histoí ria do
Municíípio.
Ârt. 156 – O Poder Puí blico elaboraraí e implementaraí , com a participaçaõ o
e cooperaçaõ o da sociedade civil, plano de instalaçaõ o de bibliotecas puí blicas na
cidade e nos bairros rurais.
§ 1ºº - O Poder Executivo poderaí celebrar conveâ nios, atendidas as
exigeâ ncias desta Lei Orgaâ nica, com oí rgaõ os e entidades puí blicos, sindicatos,
associaçoõ es comunitaí rias e outras entidades da sociedade civil, para viabilizar o
disposto no artigo.
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§ 2º - Junto aà s bibliotecas poderaõ o ser instalados, progressivamente,
oficinas ou cursos de redaçaõ o de artes plaí sticas, artesanato, dança e expressaõ o
corporal, cinema, teatro, literatura, filosofia e fotografia, aleí m de outras
expressoõ es culturais e artíísticas.
§ 3º - Âs datas cíívicas, em especial as relativas aà Independeâ ncia do Brasil,
Proclamaçaõ o da Repuí blica, Inconfideâ ncia Mineira e ao Âniversaí rio da Cidade,
seraõ o obrigatoriamente respeitadas e comemoradas pelos poderes municipais e
pelos muníícipes. Âs demais festividades tradicionais de grande expressaõ o
popular do Municíípio poderaõ o ser distinguidas com ponto facultativo, mediante
Decreto Executivo.
SEÇÂÃ O VII
Do Meio Ambiente
Ârt. 157 – Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial aà sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Puí blico Municipal e aà coletividade o dever de defendeâ -lo e
preservaí -lo para as geraçoõ es presentes e futuras.
§ 1º - Para assegurar a educaçaõ o a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Puí blico Municipal, em colaboraçaõ o com a Uniaõ o e o Estado, entre outras
atribuiçoõ es:
I – promover a educaçaõ o ambiental, multidisciplinar em todos os nííveis
das escolas municipais, e disseminar as informaçoõ es necessaí rias ao
desenvolvimento da conscieâ ncia críítica da populaçaõ o para a preservaçaõ o do
meio ambiente;
II – preservar e restaurar os processos ecoloí gicos essenciais e prover o
manejo ecoloí gico das espeí cies e ecossistemas;
III – prevenir e controlar a poluiçaõ o, a erosaõ o, o assoreamento e outras
formas de degradaçaõ o ambiental;
IV – preservar as florestas, a fauna e flora, inclusive controlando a
extraçaõ o, captura, produçaõ o, comercializaçaõ o, transporte e consumo de seus
espeí cimes e subprodutos, vedadas as praí ticas que coloquem em risco sua
funçaõ o ecoloí gica, provoquem extinçaõ o de espeí cies ou submetam os animais aà
crueldade;
V – criar parques, reservas, estaçoõ es ecoloí gicas e outras unidades de
conservaçaõ o, manteâ -lo sob especial proteçaõ o e dotaí -los da infraestrutura
indispensaí vel aà s suas finalidades;
VI – estimular e promover o reflorestamento com espeí cies nativas,
objetivando particularmente a proteçaõ o de encostas e dos recursos híídricos, em
especial do Lago de Furnas, protegendo-o, inclusive, de agrotoí xicos e outros
poluentes.
VII – fiscalizar a comercializaçaõ o e o emprego de teí cnicas, meí todos e
substaâ ncias que importem riscos para a vida e qualidade de vida e o meio
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ambiente, bem como o transporte e o armazenamento dessas substaâ ncias no
territoí rio municipal;
VIII – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoõ es de direito de
pesquisa e exploraçaõ o de recursos híídricos e minerais;
IX – sujeitar aà preí via anueâ ncia do oí rgaõ o municipal de controle e políítica
ambiental, o licenciamento para iníício, ampliaçaõ o ou desenvolvimento de
atividades, construçaõ o ou reforma de instalaçoõ es, capazes de causar degradaçaõ o
do meio ambiente, sem prejuíízo de outras exigeâ ncias legais;
X – implantar e manter parque florestal municipal destinado aà
recomposiçaõ o da flora nativa e aà produçaõ o de espeí cies diversas, tendo em vista a
arborizaçaõ o dos logradouros puí blicos;
XI – promover ampla arborizaçaõ o dos logradouros puí blicos de aí rea
urbana, bem como a reposiçaõ o dos espeí cimes em processo de deterioraçaõ o ou
morte.
§ 2º - O licenciamento de que trata o inciso IX do paraí grafo anterior
dependeraí , no caso de atividade ou obra potencialmente causadora da
significativa degradaçaõ o do meio ambiente, de preí vio relatoí rio de impacto
ambiental, seguido de audieâ ncia puí blica para informaçaõ o e discussaõ o sobre o
projeto.
§ 3º - Âquele que explorar recursos minerais fica obrigado, desde o iníício
da atividade, a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a soluçaõ o
teí cnica previamente indicada pelo OÍ rgaõ o Municipal de controle e políítica
ambiental.
§ 4º - O ato lesivo ao meio ambiente sujeitaraí o infrator, pessoa fíísica ou
juríídica, aà interdiçaõ o temporaí ria ou definitiva das atividades, sem prejuíízo das
demais sançoõ es administrativas e penais, bem como da obrigaçaõ o de reparar o
dano causado.
Ârt. 158 – Saõ o vedados no territoí rio municipal:
I – o armazenamento e a eliminaçaõ o inadequados de resííduo toí xico;
II – a caça profissional, amadora e esportiva.
Ârt. 159 – EÍ vedado ao Poder Puí blico contratar e conceder privileí gios
fiscais a quem estiver em situaçaõ o de irregularidade face aà s normas de proteçaõ o
ambiental.
Paraí grafo uí nico – ÂÀ s concessionaí rias ou permissionaí rias de serviços
puí blicos municipais, no caso de infraçaõ o aà s normas de proteçaõ o ambiental, naõ o
seraí admitida renovaçaõ o da concessaõ o ou permissaõ o, enquanto perdurar a
situaçaõ o de irregularidade.
Ârt. 160 – Cabe ao Poder Puí blico:
I – reduzir ao maí ximo a aquisiçaõ o e utilizaçaõ o de material naõ o reciclaí vel e
naõ o biodegradaí vel, aleí m de divulgar os malefíícios deste material para o meio
ambiente;
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II – implantar medidas corretivas e preventivas para recuperaçaõ o dos
recursos híídricos;
III – estimular a adoçaõ o de alternativas de pavimentaçaõ o, como forma de
garantir menor impacto aà impermeabilizaçaõ o do solo;
IV – implantar e manter aí reas verdes de preservaçaõ o permanente, em
proporçaõ o nunca inferior a doze metros quadrados por habitante, na aí rea
urbana.
SEÇÂÃ O VIII
Do Desporto e do Lazer
Ârt. 161 – O Municíípio promoveraí , estimularaí , orientaraí e apoiaraí a
praí tica desportiva e a educaçaõ o fíísica, inclusive por meio de:
a) destinaçaõ o de recursos puí blicos;
b) proteçaõ o aà s manifestaçoõ es esportivas e preservaçaõ o das aí reas a elas
destinadas;
c) tratamento diferenciado entre o desporto profissional e naõ o
profissional.
§ 1º - Para os fins do artigo, cabe ao Municíípio:
I – exigir, os projetos urbaníísticos e nas unidades escolares puí blicas, bem
como na aprovaçaõ o dos novos conjuntos habitacionais e loteamentos, reserva de
aí rea destinada a praça ou campo de esporte e lazer comunitaí rio;
II – utilizar-se de terreno proí prio, cedido ou desapropriado, para
desenvolvimento de programa de construçaõ o de centro esportivo , praça de
esporte, ginaí sio, aí reas de lazer e campos de futebol, necessaí rio aà demanda do
esporte amador dos bairros da cidade.
§ 2º - Cabe ao Departamento da Cultura, Meio Âmbiente, Esporte e Lazer
a execuçaõ o da políítica da Cultura, Meio Âmbiente, Esporte e Lazer, na aí rea de
sua circunscriçaõ o.
§ 2º - Cabe aà Secretaria Municipal de Cultura em conjunto com a
Secretaria Municipal de Esportes e lazer e Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Puí blicos, execuçaõ o da políítica da Cultura, Meio Âmbiente, Esporte e
Lazer, na aí rea de sua circunscriçaõ o. (Parágrafo alterado pela Emenda à Lei
Orgânica nº. 059/2018)
§ 3º - O Municíípio garantiraí ao portador de deficieâ ncia atendimento
especial, no que se refere aà educaçaõ o fíísica e aà praí tica de atividade desportiva,
sobretudo no aâ mbito escolar.
§ 4º - O Municíípio, por meio de rede puí blica de sauí de, propiciaraí
acompanhamento meí dico e exames ao atleta integrante de quadros de entidade
amadorista carente de recursos.
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§ 5º - Cabe ao Municíípio, na aí rea de sua competeâ ncia, regulamentar e
fiscalizar os jogos esportivos, os espetaí culos e divertimentos puí blicos. (Emenda
a Lei Orgânica do Município Nº 22-2000).
§ 6º- Âplicam-se aos rodeios de maneira em geral, as disposiçoõ es
relativas aà defesa sanitaí ria animal previstas para o caso de exposiçoõ es, feiras e
leiloõ es de animais, aleí m de:
a) naõ o serem admitidos aos rodeios animais que apresentem qualquer
tipo de doença, deficieâ ncia fíísica ou ferimento que o impossibilite de participar
das montarias;
b) todo rodeio ficaraí sujeito a fiscalizaçaõ o do setor de esportes da
Prefeitura, socorrendo-se se necessaí rio a ajuda do veterinaí rio da Prefeitura ou
de veterinaí rios, residentes nesta cidade;
c) Sem prejuíízo desta fiscalizaçaõ o deveraí a entidade promotora manter
aà s suas proí prias expensas, durante a realizaçaõ o do rodeio, meí dico veterinaí rio
habilitado ao qual estaraí afeta a responsabilidade do acompanhamento das
condiçoõ es fíísicas e sanitaí rias dos animais participantes;
d) Âo meí dico veterinaí rio de que trata o paraí grafo anterior caberaí prestar
informaçoõ es teí cnicas concernentes ao rodeio, de interesse da defesa sanitaí ria
animal.
e) Âs açoõ es de controle das montarias, efetivar-se-aõ o mediante relatoí rios
sobre maus tratos e abusos contra os animais, remetendo-se coí pia ao Ministeí rio
Puí blico para as provideâ ncias que se fizerem necessaí rias contra os
promovedores do rodeio;
f) Para a realizaçaõ o dos rodeios, deveraõ o ser atendidas ainda as
seguintes determinaçoõ es:
f1 – o transporte dos animais ateí o local do evento seraí feito em
caminhoõ es proí prios para essa finalidade que lhes ofereçam conforto, naõ o se
permitindo superlotaçaõ o nos caminhoõ es para evitar que os animais cheguem
estressados;
f2 – apoí s a chegada os animais deveraõ o ser colocados em aí reas
de descanso convenientemente preparadas, protegidas do sol, dando-se-lhes
alimentaçaõ o apropriada, com oferta de aí gua;
f3 – os embarcadouros de recebimento dos animais deveraõ o ser
construíídos com largura e altura adequadas evitando-se colisoõ es dos animais e
consequü entes hematomas;
f4 – o piso da arena deveraí conter volume de areia adequado ao
amortecimento do impacto da queda, tanto do animal como do montador;
f5 – a cerca da arena deve ser de material resistente, proí prio
para conter os animais, com altura míínima de dois metros;
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f6 – em todo evento deveraí existir infraestrutura adequada
para primeiros socorros, compreendendo ambulaâ ncia de plantaõ o e equipe
especializada de atendimento;
f7 – a proteçaõ o a integridade fíísica dos animais compreenderaí
todas as etapas, desde o transporte dos locais de origem, passando pela chegada,
recebimento, acomodaçaõ o, trato, manejo e montaria;
g – Ficam especialmente proibidas as seguintes praí ticas lesivas
aà s condiçoõ es de sanidade dos animais:
g1 – privaçaõ o de alimentos;
g2 – uso de conduçaõ o e domíínio dos animais, ou durante as
montarias, dos seguintes equipamentos:
1º - qualquer tipo de aparelho que provoque choque eleí trico;
2º - esporas com rosetas que contenham pontas, quinas ou
ganchos perfurantes;
3º - sedeí m fora de especificaçaõ o teí cnica, que cause lesaõ o fíísica
ao animal;
4º - barrigueiras que igualmente naõ o atenda aà s especificaçoõ es
teí cnicas ora recomendadas.
h) naõ o haveraí restriçoõ es a utilizaçaõ o de:
1º - esporas segundo modelos naõ o agressores usados
internacionalmente e aprovados por associaçoõ es de rodeio de outros paííses;
2º - sedeí m confeccionado em material que naõ o fira o animal.
No sedeí m a ser usado em montaria, o seguimento que ficar em contato com a
parte inferior do corpo do animal deve ser de material macio (laõ ou algodaõ o),
excluíídos em qualquer caso, acessoí rios que importem em lesoõ es fíísicas;
3º - barrigueiras confeccionadas em largura de no míínimo
dezessete centíímetros que naõ o cause desconforto ao animal em montarias de
modalidade “sela americana”, “bareback” e “cutiano”;
i – considera-se rodeio de animais as atividades de montaria ou
de cronometragem em que entram em julgamento a habilidade do(a)
montador(a) em dominar o animal com períícia e elegaâ ncia, assim como o
desempenho do proí prio animal.
J – qualifica-se como entidade promotora do rodeio toda e
qualquer pessoa juríídica devidamente constituíída para tal finalidade que
requeira a promoçaõ o do evento perante o oí rgaõ o competente da Prefeitura
Municipal de Carmo do Rio Claro e tenha seu requerimento deferido;
l – a realizaçaõ o do rodeio, por envolver concentraçaõ o de
animais, depende de:
l-1 – aí rea cercada em todo o seu períímetro, de modo a impedirse o traâ nsito de pessoas e animais fora das passagens previstas para esse fim;
l-2 – acesso dos animais atraveí s de desembarcadouro
apropriado provido de pediluí vio(banho dos peí s);
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l-3 – alojamento dos animais em galpoõ es ou currais adequados,
que atendam aà s exigeâ ncias higieâ nicas-sanitaí rias;
l-4 – existeâ ncia de, pelo menos, uma bomba pulverizadora, para
a desinfecçaõ o de veíículos e instalaçoõ es;
m – para o ingresso dos animais nos recintos de concentraçaõ o
seraõ o exigidos, em relaçaõ o aos bovinos e bufalinos, os competentes atestados de
vacinaçaõ o contra a febre aftosa e, no tocante aos equíídeos, os certificados de
inspeçaõ o sanitaí ria e controle da anemia infecciosa equina;
n – a entidade promotora deveraí comunicar com antecedeâ ncia
míínima de oito dias, a realizaçaõ o do rodeio ao oí rgaõ o da Secretaria da Âgricultura
e Âbastecimento da regiaõ o, para que o meí dico veterinaí rio designado possa
acompanhar e fiscalizar a instalaçaõ o do evento, declarando atender as condiçoõ es
especificadas atraí s;
o - ocorrendo fatos que possam configurar infraçaõ o penal,
deveraí a Comissaõ o Organizadora do evento, dar cieâ ncia ao Ministeí rio Puí blico.
p) os promovedores do evento seraõ o solidariamente responsaí veis por eventuais
acidentes com os montadores (Emenda a Lei Orgânica do Município Nº 222000).
Ârt. 162 – O Municíípio apoiaraí e incentivaraí o lazer e o reconheceraí
como forma de promoçaõ o social.
§ 1º - Os parques, jardins, praças e quarteiroõ es fechados saõ o espaços
privilegiados para o lazer.
§ 2 º - O Poder Puí blico ampliaraí as aí reas reservadas a pedestres.
SEÇÂÃ O IX
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e do Portador de Deficiência.
Ârt. 163 – O Municíípio, na formulaçaõ o e aplicaçaõ o de suas polííticas
sociais, daraí aà famíília, nos limites de sua competeâ ncia e em colaboraçaõ o com a
Uniaõ o e o Estado, condiçoõ es para a realizaçaõ o de suas relevantes funçoõ es sociais.
Paraí grafo uí nico – fundado nos princíípios da dignidade da pessoa humana
e da paternidade e maternidade responsaí veis, o planejamento familiar eí livre
decisaõ o do casal, competindo ao Municíípio, por meio de recursos educacionais e
cientííficos, colaborar com a Uniaõ o e o Estado para assegurar o exercíício desse
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituiçoõ es puí blicas.
Ârt. 164 – EÍ dever da famíília, da sociedade e do Poder Puí blico assegurar aà
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito aà vida, aà sauí de, aà
alimentaçaõ o, aà educaçaõ o, ao lazer, aà profissionalizaçaõ o, aà cultura, aà dignidade, ao
respeito, aà liberdade e aà conviveâ ncia familiar e comunitaí ria aleí m de coloca-los a
salvo de toda forma de negligeâ ncia, discriminaçaõ o, exploraçaõ o, violeâ ncia,
crueldade e opressaõ o.
Paraí grafo uí nico – Â garantia de absoluta prioridade compreende:
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I – a primazia de receber proteçaõ o e socorro em quaisquer
circunstaâ ncias;
II – a precedeâ ncia de atendimento em serviço de relevaâ ncia puí blica ou em
oí rgaõ o puí blico;
III – a prefereâ ncia na formulaçaõ o e na execuçaõ o das polííticas sociais
puí blicas;
IV – o aquinhoamento privilegiado de recursos puí blicos nas aí reas
relacionadas com a proteçaõ o aà infaâ ncia e aà juventude, notadamente no que
disser respeito a toí xicos e drogas afins.
Ârt. 165 – O Municíípio, em conjunto com a sociedade, criaraí e manteraí
programas soí cio-educativos destinados ao atendimento de criança e
adolescente privados das condiçoõ es necessaí rias ao seu pleno desenvolvimento,
e incentivaraí , ainda, os programas de iniciativa das comunidades, mediante
apoio teí cnico e financeiro, vinculado ao orçamento, de forma a garantir-se o
completo atendimento dos direitos constantes desta Lei Orgaâ nica.
§ 1º - Âs açoõ es do Municíípio de proteçaõ o aà infaâ ncia e aà adolesceâ ncia seraõ o
organizadas na forma da Lei com base nas seguintes diretrizes:
I – desconcentraçaõ o do atendimento;
II – priorizaçaõ o dos víínculos familiares e comunitaí rios como medida
preferencial para a integraçaõ o social de crianças e adolescentes;
III – participaçaõ o da sociedade civil na formulaçaõ o de polííticas e
programas, assim como na implantaçaõ o, acompanhamento, controle e
fiscalizaçaõ o de sua execuçaõ o.
§ 2º - Programas de defesa e vigilaâ ncia dos direitos da criança e
adolescente preveraõ o:
I – estíímulo e apoio aà criaçaõ o de centros de defesa dos direitos da criança
e do adolescente, geridos pela sociedade civil;
II – criaçaõ o de plantoõ es de recebimento e encaminhamento de denuí ncias
de violeâ ncia contra crianças e adolescentes.
Ârt. 166 – O Municíípio promoveraí condiçoõ es que assegurem amparo aà
pessoa idosa, no que respeite aà sua dignidade e ao seu bem-estar.
§ 1º - O amparo ao idoso seraí , quando possíível, exercido no proí prio lar.
§ 2º - Para assegurar a integraçaõ o do idoso na comunidade e na famíília,
seraõ o criados centros diurnos de lazer e de amparo aà velhice.
Ârt. 167 – O Municíípio, isoladamente ou em cooperaçaõ o, poderaí criar e
manter:
I – lavanderias puí blicas, prioritariamente nos bairros perifeí ricos,
equipados para atender aà s lavadeiras profissionais e aà mulher de um modo
geral, no sentido de diminuir a sobrecarga da dupla jornada de trabalho;
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II – casas transitoí rias para maõ e pueí rpera que naõ o tiver moradia, nem
condiçoõ es de cuidar de seu filho receí m-nascido, nos primeiros meses de vida;
III – centros de orientaçaõ o juríídica aà mulher, formados por equipes
multidisciplinares, visando atender aà demanda nesta aí rea.
Ârt. 168 – O Municíípio garantiraí ao portador de deficieâ ncia, nos termos
da Lei:
I – a participaçaõ o na formulaçaõ o de polííticas para o setor;
II – o direito aà informaçaõ o, aà comunicaçaõ o, ao transporte e aà segurança.
§ 1ºº - O Poder Puí blico estimularaí o investimento de pessoas fíísicas e
juríídicas, na adaptaçaõ o e aquisiçaõ o de equipamentos necessaí rios ao exercíício
profissional dos trabalhadores portadores de deficieâ ncia, conforme dispuser a
Lei.
§ 2º - O Poder Puí blico implantaraí organismo executivo da políítica puí blica
de apoio ao portador de deficieâ ncia.
§ 3º - O naõ o oferecimento do atendimento especializado ao portador de
deficieâ ncia, ou sua oferta irregular, importam em responsabilidade da
autoridade competente.
CÂPIÍTULO II
Da Ordem Econômica
SEÇÂÃ O I
Da Política Urbana
SUBSEÇÂÃ O I
Disposições Gerais
Ârt. 169 – O pleno desenvolvimento das funçoõ es sociais da cidade e a
garantia do bem estar de sua populaçaõ o, objetivos da políícia urbana executada
pelo Poder Puí blico, seraõ o assegurados mediante:
I – formulaçaõ o e execuçaõ o do planejamento urbano;
II – cumprimento da funçaõ o social da propriedade;
III – distribuiçaõ o espacial adequada da populaçaõ o, das atividades soí cioeconoâ micas, da infraestrutura baí sica e dos equipamentos urbanos e
comunitaí rios;
IV – integraçaõ o e complementaridade das atividades urbanas e rurais, no
aâ mbito da aí rea polarizada pelo Municíípio;
V – participaçaõ o comunitaí ria no planejamento e controle da execuçaõ o de
programas que lhe forem pertinentes.
Ârt. 170 – Saõ o instrumentos do planejamento urbano, entre outros:
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I – Plano Diretor;
II – a legislaçaõ o de parcelamento, ocupaçaõ o do solo, de edificaçoõ es e de
posturas;
III – a legislaçaõ o financeira e tributaí ria especialmente o imposto predial e
territorial progressivo e a contribuiçaõ o de melhoria;
IV – a transfereâ ncia do direito de construir;
V – o parcelamento ou edificaçaõ o compulsoí rios;
VI – a concessaõ o do direito real de uso;
VII – a servidaõ o administrativa;
VIII – o tombamento;
IX – a desapropriaçaõ o por interesse social, necessidade ou utilidade
puí blica;
X – os fundos destinados ao desenvolvimento urbano.
Ârt. 171 – Na promoçaõ o do desenvolvimento urbano, observar-se-aõ o:
I – a ordenaçaõ o do crescimento da cidade, a prevençaõ o e a correçaõ o de
suas distorçoõ es;
II – a contençaõ o de excessiva concentraçaõ o urbana;
III – a induçaõ o aà ocupaçaõ o do solo urbano edificaí vel, ocioso ou
subutilizado;
IV – o adensamento condicionado aà adequada disponibilidade de
equipamentos urbanos e comunitaí rios;
V – a urbanizaçaõ o, regularizaçaõ o e titulaçaõ o das aí reas ocupadas por
populaçaõ o de baixa renda;
VI – a proteçaõ o, a preservaçaõ o e a recuperaçaõ o do meio ambiente, do
patrimoâ nio histoí rico, cultural, artíístico e arqueoloí gico;
VII – a garantia do acesso adequado ao portador de deficieâ ncia, aos bens
e serviços coletivos, logradouros e edifíícios puí blicos, bem como a edificaçoõ es
destinadas ao uso industrial, comercial e de serviços, e residencial multifamiliar.
SUBSEÇÂÃ O II
Do Plano Diretor
Ârt. 172 – O Plano Diretor, aprovado pela maioria absoluta dos membros
da Caâ mara, conteraí :
I – exposiçaõ o circunstanciada das condiçoõ es econoâ micas, financeiras,
sociais, culturais e administrativas do Municíípio;
II – objetivos estrateí gicos fixados com vistas aà soluçaõ o dos principais
entraves ao desenvolvimento social;
III – diretrizes econoâ micas, financeiras, administrativas, sociais, de uso e
ocupaçaõ o do solo, de preservaçaõ o do patrimoâ nio ambiental e cultural, visando a
atingir os objetivos estrateí gicos e as respectivas metas;
VI – ordem de prioridades, abrangendo objetivos e diretrizes;
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V – estimativa preliminar do montante de investimentos aà dotaçoõ es
financeiras necessaí rias aà implantaçaõ o das diretrizes e consecuçaõ o dos objetivos
do Plano Diretor, segundo a ordem de prioridade estabelecida;
VI – cronograma fíísico-financeiro com previsaõ o dos investimentos
municipais.
Paraí grafo uí nico – Os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentaí rias e o
Plano Plurianual seraõ o compatibilizados com as prioridades e metas
estabelecidas no Plano Diretor.
Ârt. 173 – O Plano Diretor definiraí aí reas especiais, tais como:
I – aí reas de urbanizaçaõ o preferencial;
II – aí reas de reurbanizaçaõ o;
III – aí reas de urbanizaçaõ o restrita;
IV – aí reas de regularizaçaõ o;
V – aí reas destinadas aà implantaçaõ o de programas habitacionais;
VI – aí reas de transfereâ ncia do direito de construir.
§ 1º - ÂÍ reas de urbanizaçaõ o preferencial saõ o as destinadas:
a – ao aproveitamento adequado de terrenos naõ o codificados, subutilizados ou naõ o utilizados, observado o disposto no art. 182, § 4, I, II e III, da
Constituiçaõ o da Repuí blica;
b – aà implantaçaõ o prioritaí ria de equipamentos urbanos e comunitaí rios;
c – ao adensamento de aí reas edificadas;
d – ao ordenamento e direcionamento da urbanizaçaõ o.
§ 2º - ÂÍ reas de reurbanizaçaõ o saõ o as que, para a melhoria das condiçoõ es
urbanas, exigem novo parcelamento do solo, recuperaçaõ o ou substituiçaõ o de
construçoõ es existentes.
§ 3º - ÂÍ reas de urbanizaçaõ o restrita saõ o aquelas de preservaçaõ o
ambiental, em que a ocupaçaõ o deve ser desestimulada ou contida, em
decorreâ ncia de:
a – necessidade de preservaçaõ o de seus elementos naturais;
b – vulnerabilidade e intempeí ries, calamidades e outras condiçoõ es
adversas;
c – necessidade de proteçaõ o ambiental e de preservaçaõ o do patrimoâ nio
histoí rico, artíístico, cultural, arqueoloí gico e paisagíístico;
d – proteçaõ o aos mananciais, represas e margens de rios;
e – manutençaõ o do níível de ocupaçaõ o da aí rea;
f – implantaçaõ o e operaçaõ o de equipamentos urbanos de grande porte,
tais como, terminais aeí reos, rodoviaí rios, ferroviaí rios e autopistas.
§ 4º - ÂÍ reas de regularizaçaõ o saõ o as ocupadas por populaçaõ o de baixa
renda, sujeitas a criteí rios especiais de urbanizaçaõ o, bem como aà implantaçaõ o
prioritaí ria de equipamentos urbanos e comunitaí rios.
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§ 5º - ÂÍ reas de transfereâ ncia do direito de construir saõ o as passííveis de
adensamento, observados os criteí rios estabelecidos na Lei de parcelamento,
ocupaçaõ o e uso do solo.
Ârt. 174 – Â transfereâ ncia do direito de construir pode ser autorizada
para o proprietaí rio de imoí vel considerado de interesse de preservaçaõ o, ou
destinado aà implantaçaõ o de programa habitacional.
§ 1º - Â transfereâ ncia pode ser autorizada ao proprietaí rio que doar, ao
Poder Puí blico, imoí vel para fins de implantaçaõ o de equipamentos urbanos ou
comunitaí rios, bem como de programa habitacional.
§ 2º - Uma vez exercida a transfereâ ncia do direito de construir, o ííndice de
aproveitamento naõ o poderaí ser objeto de nova transfereâ ncia.
Ârt. 175 – Â operacionalizaçaõ o do Plano diretor dar-se-aí mediante a
implantaçaõ o do sistema de planejamento e informaçoõ es objetivando a
monitoraçaõ o, a avaliaçaõ o e o controle das açoõ es e diretrizes setoriais.
Paraí grafo uí nico – Âleí m do disposto no art. 16, § 4º, o Poder Executivo
manteraí cadastro atualizado dos imoí veis do patrimoâ nio estadual e federal,
situados no Municíípio.
SEÇÂÃ O II
Do Transporte Público e Sistema Viário
Ârt. 176 – Incumbe ao Municíípio, respeitada a legislaçaõ o federal e
estadual, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a
prestaçaõ o de serviços puí blicos ou de utilidade puí blica relativos ao transporte
coletivo e individual de passageiros, traí fego, traâ nsito e sistema viaí rio municipal.
§ 1º - Os serviços a que se refere o artigo, incluíído o de transporte escolar,
seraõ o prestados diretamente ou sob regime de concessaõ o ou permissaõ o, nos
termos da Lei.
§ 2º - O Poder Puí blico poderaí criar autarquia com a incumbeâ ncia de
planejar, organizar, coordenar, executar, fiscalizar e controlar o transporte
coletivo e de taí xi, traâ nsito e sistema viaí rio municipal.
§ 3º - Â exploraçaõ o de atividade de transporte coletivo a que o Poder
Puí blico seja levado a exercer, por força de contingeâ ncia ou convenieâ ncia
administrativa, seraí empreendida por empresa puí blica.
§ 4º - a implantaçaõ o e conservaçaõ o de infraestrutura viaí ria poderaõ o ser
de competeâ ncia de autarquia municipal que se incumbiraí da elaboraçaõ o de
programa gerencial das obras respectivas.
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Ârt. 177 – O serviço de taí xi seraí prestado preferencialmente, nesta
ordem:
I – por motorista profissional autoâ nomo;
II – por associaçaõ o de motoristas profissionais autoâ nomos;
III – por pessoa juríídica.
Ârt. 178 – O Poder Executivo analisaraí a solicitaçaõ o de alteraçaõ o no
traâ nsito do Municíípio, podendo aprovar, negar ou embargar atos a seu criteí rio.
Ârt. 179 – em quarteiraõ o fechado, o mobiliaí rio urbano seraí disposto de
forma a facilitar o traâ nsito eventual de veíículos, especialmente em situaçaõ o de
emergeâ ncia.
SEÇÂÃ O III
Da Habitação
Ârt. 180 – Compete ao Poder Puí blico formular e executar políítica
habitacional visando a ampliaçaõ o da oferta de moradia destinada
prioritariamente aà populaçaõ o de baixa renda, bem como a melhoria das
condiçoõ es habitacionais.
§ 1º - Para os fins deste artigo, o Poder Puí blico atuaraí :
I – na oferta de habitaçoõ es e de lotes urbanizados, integrados aà malha
urbana existente;
II – na definiçaõ o de aí reas especiais a que se refere o art. 164, inciso V ;
III – na implantaçaõ o de programas para reduçaõ o do custo de materiais de
construçaõ o;
IV – no desenvolvimento de teí cnicas para barateamento final da
construçaõ o;
V – no incentivo a cooperativas habitacionais;
VI – na regularizaçaõ o fundiaí ria e urbanizaçaõ o especíífica de favelas e
loteamentos;
VII – na assessoria aà populaçaõ o em mateí ria de usucapiaõ o urbano;
VIII – em conjunto com os municíípios da regiaõ o, visando o
estabelecimento de estrateí gia comum de atendimento aà demanda regional, bem
como a viabilizaçaõ o de formas consorciadas de investimento no setor.
§ 2º - Â Lei orçamentaí ria anual destinaraí ao fundo de habitaçaõ o popular
recursos necessaí rios aà implantaçaõ o de políítica habitacional.
Ârt. 181 – O Poder Puí blico poderaí promover licitaçaõ o para execuçaõ o de
conjuntos habitacionais e loteamentos com urbanizaçaõ o simplificada,
assegurando:
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I – a reduçaõ o do preço final das unidades;
II – a complementaçaõ o, pelo Poder Puí blico, da infraestrutura naõ o
implantada;
III – a destinaçaõ o exclusiva aà queles que naõ o possuam outro imoí vel.
§ 1º - Na implantaçaõ o de conjunto habitacional, incentivar-se-aí a
integraçaõ o de atividades econoâ micas que promovam a geraçaõ o de empregos
para a populaçaõ o residente.
§ 2º - Na desapropriaçaõ o de aí rea habitacional, decorrente de obra
puí blica, ou na desocupaçaõ o de aí reas de risco, o Poder Puí blico eí obrigado a
promover reassentamento da populaçaõ o desalojada.
§ 3º - Na implantaçaõ o de conjuntos habitacionais com mais de cem
unidades, eí obrigatoí ria a apresentaçaõ o de relatoí rio de impacto ambiental e
econoâ mico-social, e assegurada a sua discussaõ o em audieâ ncia puí blica.
§ 4º - O Municíípio, preferencialmente aà venda ou doaçaõ o de seus imoí veis,
outorgaraí concessaõ o de direito real de uso.
Ârt. 182 – Â políítica habitacional do Municíípio seraí executada por oí rgaõ o
ou entidade especíífica da administraçaõ o puí blica, a que compete a gereâ ncia do
fundo de habitaçaõ o popular.
SEÇÂÃ O IV
Do Abastecimento
Ârt. 183 – O municíípio, nos limites de sua competeâ ncia e em cooperaçaõ o
com a Uniaõ o e o Estado, organizaraí o abastecimento, com vistas a melhorar as
condiçoõ es de acesso a alimentos pela populaçaõ o, especialmente a de baixo poder
aquisitivo.
Paraí grafo UÍ nico – Para assegurar a efetividade do disposto no artigo,
cabe ao Poder Puí blico, entre outras medidas:
I – planejar e executar programas de abastecimento alimentar, de forma
integrada com os programas especiais de nííveis federal, estadual e
intermunicipal;
II - dimensionar a demanda, em qualidade, quantidade e valor de
alimentos baí sicos consumidos pelas famíílias de baixa renda;
III – incentivar a melhoria de sistema de distribuiçaõ o varejista, em aí reas
de concentraçaõ o de consumidores de menor poder aquisitivo;
IV – articular-se com oí rgaõ os e entidades executores da políítica agríícola
nacional e regional, com vistas aà distribuiçaõ o de estoques governamentais com
prioridade para os programas de abastecimento popular;
V – implantar e ampliar os equipamentos de mercado atacadista e
varejista, como galpoõ es comunitaí rios, feiras cobertas e feiras-livres, garantindo
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o acesso a eles de produtores e de varejistas, por intermeí dio de suas entidades
associativas;
VI – criar central municipal de compras comunitaí rias, visando
estabelecer relaçaõ o direta entre as entidades associativas dos produtores e dos
consumidores;
VII – incentivar, com a participaçaõ o do Estado, a criaçaõ o e manutençaõ o de
granja, síítio e chaí cara destinados aà produçaõ o alimentar baí sica.

SEÇÂÃ O V
Da Política Rural
Ârt. 184 – O Municíípio efetuaraí os estudos necessaí rios ao conhecimento
das caracteríísticas e das potencialidades de sua zona rural, visando:
I – criar unidades de conservaçaõ o ambiente;
II – preservar a cobertura vegetal de proteçaõ o das encostas, nascentes e
cursos d’aí gua;
III – propiciar refuí gio aà fauna;
IV – proteger e preservar ecossistemas;
V - garantir a perpetuaçaõ o de bancos geneí ticos;
VI – implantar projetos florestais;
VII – implantar parques naturais;
VIII – ampliar as atividades agríícolas;
IX – apoiar as iniciativas de comercializaçaõ o direta entre pequenos e
meí dios produtores rurais e consumidores (Centro de Comercializaçaõ o dos
Produtores Rurais);
X – incentivar políítica adequada ao escoamento da produçaõ o, inclusive
promovendo adequaçaõ o do sistema viaí rio municipal;
XI – incentivar o uso de tecnologia adequada ao trabalho no solo;
XII – realizar conveâ nios, oferecendo, dentre outros benefíícios, assisteâ ncia
teí cnica ao pequeno produtor rural e suas formas associativa;
XIII – criar serviços de mecanizaçaõ o agríícola para ajudar o pequeno
produtor rural.
SEÇÂÃ O VI
Do Desenvolvimento Econômico
SUBSEÇÂÃ O I
Disposições Gerais
Ârt. 185 – O Poder Puí blico. Âgente normativo e regulador da atividade
econoâ mica, exerceraí , no aâ mbito de sua competeâ ncia, as funçoõ es de fiscalizaçaõ o,
incentivo e planejamento, atuando:
I – na restriçaõ o do abuso do poder econoâ mico:
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II – na defesa, promoçaõ o e divulgaçaõ o dos direitos do consumidor;
III – na fiscalizaçaõ o de qualidade, de preços e de pesos e medidas dos
bens e serviços produzidos e comercializados em seu territoí rio;
IV – no apoio aí organizaçaõ o da atividade econoâ mica em cooperativas e no
estíímulo ao associativismo;
V – na democratizaçaõ o da atividade econoâ mica.
Paraí grafo UÍ nico – O municíípio dispensaraí tratamento juríídico
diferenciado aí pequena e microempresa, assim definidas em Lei, visando
incentiva-las pela simplificaçaõ o de suas obrigaçoõ es administrativas, tributaí rias e
creditíícias, ou pela eliminaçaõ o ou reduçaõ o destas por meio de Lei.
Ârt. 186 – Â empresa puí blica, a sociedade de economia mista e outras
entidades que explorem atividade econoâ mica sujeitam-se ao regime juríídico
proí prio das empresas privadas, inclusive quanto aà s obrigaçoõ es trabalhistas e
tributaí rias.
Paraí grafo UÍ nico – Âs empresas puí blicas e as sociedades de economia
mista naõ o poderaõ o gozar de privileí gios fiscais naõ o extensivos aà s do setor
privado.
SUBSEÇÂÃ O
Do Turismo
Ârt. 187 – O municíípio, colaborando com os segmentos do setor, apoiaraí
e incentivaraí o turismo como atividade econoâ mica, reconhecendo-o com forma
de promoçaõ o e desenvolvimento social e cultural.
Ârt. 188 – Cabe ao Municíípio, obedecida a legislaçaõ o federal e estadual,
definir a políítica municipal de turismo e as diretrizes e açoõ es, devendo:
I- adotar, por meio de Lei, plano integrado e permanente de
desenvolvimento do turismo em seu territoí rio;
II – desenvolver efetiva infra-estrutura turíística;
III- estimular e apoiar a produçaõ o artesanal local, feiras, exposiçoõ es,
eventos turíísticos e programas de orientaçaõ o e divulgaçaõ o de projetos
municipais, bem como elaborar o calendaí rio de eventos;
IV – regulamentar o uso, a ocupaçaõ o e a fruiçaõ o de bens naturais e
culturais de interesse turíístico, proteger o patrimoâ nio ecoloí gico e histoí ricocultural e incentivar o turismo social;
V- promover a conscientizaçaõ o do puí blico para preservaçaõ o e difusaõ o dos
recursos naturais e do turismo como atividade econoâ mica e fator de
desenvolvimento;
VI – incentivar a formaçaõ o de pessoal especializado para o atendimento
aà s atividades turíísticas.
§ 1º - O municíípio consignaraí no orçamento recursos necessaí rios aà
efetiva execuçaõ o da políítica de desenvolvimento do turismo.
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§ 2º - O Poder Executivo adotaraí as medidas necessaí rias para que, no
carnaval e em outras datas e eventos festivos, seja liberado o maior nuí mero
possíível de praças, avenidas e ruas, inclusive interrompendo o traí fego de
veíículos automotores para que a populaçaõ o livremente se manifeste.
§ 3º - Â Lei criaraí parques e reservas urbanas e rurais, com destaque para
a Serra da Tormenta, Cascatinha e Lago de Furnas.
TIÍTULO V
Das Disposições Gerais
Ârt. 189 – Â Lei incentivaraí , atraveí s de medidas fiscais, a induí stria, o
comeí rcio e os serviços.
Paraí grafo UÍ nico – No Municíípio eí vedada a instalaçaõ o de Induí strias,
mineraçaõ o e outras atividades que sejam poluidoras ou atentem, de alguma
forma, contra o equilííbrio ecoloí gico.
Ârt. 190 – Fica instituíída a Casa da Cultura Carmelitana, que teraí dotaçaõ o
orçamentaí ria proí pria e seraí voltada para o desenvolvimento e divulgaçaõ o das
artes em geral, aleí m de zelar pela memoí ria do Municíípio.
Ârt. 191 – EÍ livre o horaí rio de funcionamento de serviços, comeí rcio e
induí strias, ressalvadas as vedaçoõ es legais.
Ârt. 192 – Âos sopeí s e nos proí prios corpos da Serra da Tormenta e do
Pico Saõ o Gabriel, executadas as construçoõ es turíísticas e as puí blicas e desde que
naõ o possam ser instaladas em outros locais, saõ o vedadas a construçaõ o de
qualquer natureza, a instalaçaõ o de aparelhos de aparelhos de cascalheiras.
Ârt. 193 – Âtraveí s de Lei, o Executivo faraí o tombamento de edificaçoõ es,
monumentos naturais, paisagíísticos e histoí ricos, para preservaçaõ o da memoí ria
soí cio-cultural e artíística do Municíípio.
Paraí grafo UÍ nico – Quando da promulgaçaõ o da Lei Orgaâ nica, ficam
tombados os seguintes monumentos: Serra da Tormenta. Pico Saõ o Gabriel e
Cascatinha.
Ârt. 193 Â – Todo ato de tombamento realizado pelo Poder Executivo teraí
sua validade e eficaí cia condicionados a referendo do Poder Legislativo.
(Acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 53/2016)
Ârt. 194 – Â partir de 1.991, seraí oferecido Ensino Noturno nas escolas
municipais.
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Ârt. 195 – O Executivo proveraí , por si ou por terceiros, o funcionamento
de atendimento meí dico ambulatorial vinte e quatro horas por dia, podendo
conforme disponibilidade, fornecer a mediaçaõ o baí sica conforme conceito da
Organizaçaõ o Mundial da Sauí de.
Ârt. 196 – Seraõ o criados o Ârquivo e Museu Puí blicos Municipais com
competeâ ncia previstas no art. 155, Paraí grafo UÍ nico da Lei Orgaâ nica, os quais
seraõ o oí rgaõ os do Departamento de Cultura, Meio Âmbiente, Esporte e Lazer.
Ârt. 196 – Seraõ o criados o Ârquivo e Museu Puí blicos Municipais com
competeâ ncia previstas no art. 155, Paraí grafo UÍ nico da Lei Orgaâ nica, os quais
seraõ o oí rgaõ os da Divisaõ o de Patrimoâ nio Cultural e Museus da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo. (Artigo alterado pela Emenda à Lei Orgânica
nº. 059/2018).
Ârt. 197 – O Executivo poderaí manter, de forma permanente ou
itinerante, meí dicos e odontoloí gicos na zona rural, com a finalidade precíípua de
educaçaõ o sanitaí ria e medicina preventiva.
Ârt. 198 – O Executivo tomaraí medidas para a total integraçaõ o do
Municíípio aà Capital do Estado, viabilizando linhas de oâ nibus e captaçaõ o das
emissoras de raí dio e televisaõ o ali instaladas.
Ârt. 199 – O municíípio naõ o poderaí despender com pessoal, incluindo os
agentes polííticos, mais do que for estipulado em Lei complementar federal sobre
o valor das respectivas receitas correntes.
Ârt. 200 – O Municíípio naõ o poderaí dar nome de pessoas vivas a bens
imoí veis e logradouros puí blicos e serviços de qualquer natureza.
Ârt. 201 – O municíípio poderaí facilitar, no interesse educacional do povo,
a difusaõ o de jornais e outras publicaçoõ es perioí dicas, assim como das
transmissoõ es pelo raí dio e pela televisaõ o.
Carmo do Rio Claro, 21 de abril de 1.990.
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ÂTO DÂS DISPOSIÇOÃ ES CONSTITUCIONÂIS TRÂNSITOÍ RIÂS
Ârt. 1º - O Poder Executivo, dentro de cento e oitenta dias contados da
publicaçaõ o da Lei Orgaâ nica, criaraí e instalaraí comissaõ o, com a participaçaõ o das
entidades ligadas aà cultura e aà produçaõ o e difusaõ o de livros, para elaborar o
plano de instalaçaõ o de bibliotecas puí blicas municipais a que se refere o Ârt. 156,
e para definir os criteí rios relativos aos acervos das bibliotecas.
Ârt. 2º - O Departamento da Cultura, Meio Âmbiente, Esporte e Lazer eí o
responsaí vel pelas atividades descritas no § 2.º do Ârt. 161 da Lei Orgaâ nica.
Ârt. 3º - O Municíípio elabora, no prazo de doze meses da promulgaçaõ o da
Lei Orgaâ nica, plano plurianual de proteçaõ o e controle ambiental, incluindo
diagnoí stico e programas detalhados de preservaçaõ o, reabilitaçaõ o e melhoria da
qualidade do meio ambiente.
Ârt. 4º - Âteí a criaçaõ o de quadro especííficos de fiscalizaçaõ o, fica
instituíído o cargo de Fiscal Geral do Municíípio.
Ârt 5º - No prazo de nove meses da promulgaçaõ o da Leio Orgaâ nica, seraí
regulamentado o transporte urbano e rural do municíípio.
§ 1º - Os veíículos coletivos e individuais deveraõ o trafegar em totais
condiçoõ es de segurança e higiene.
§ 2º - Âs tarifas urbanas e rurais seraõ o fixadas ateí que se crie oí rgaõ o
especíífico para a mateí ria pelo Prefeito Municipal.
Ârt. 6º - O Poder Executivo Municipal, no prazo de 180 dias da
promulgaçaõ o da Lei Orgaâ nica, nomearaí a Comissaõ o de Defesa do Consumidor,
conforme disposto no Ârt. 5º , § 9º desta Lei.
Ârt. 7º - O Poder Executivo Municipal, no prazo de seis meses da data da
promulgaçaõ o da Lei Orgaâ nica, adotaraí as medidas administrativas necessaí ria ao
cumprimento do que dispoõ e o § 3º Ârt. 16 desta Lei.
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Ârt. 8º O Executivo encaminharaí projeto de Lei dispondo sobre a
Reorganizaçaõ o Âdministrativa da Prefeitura Municipal, no prazo de 90 dias da
promulgaçaõ o desta Lei.
Ârt. 9º - Âs mateí rias dependentes de legislaçaõ o ordinaí ria ou
complementar seraõ o regulamentadas no prazo maí ximo de 24 (vinte e quatro)
meses contados da promulgaçaõ o desta Lei, desde que naõ o existam disposiçoõ es
em contraí rio.
Ârt. 10 - No prazo de 250 (duzentos e cinquenta) dias da data da
promulgaçaõ o da Lei Orgaâ nica, o Executivo Municipal adotaraí as medidas
administrativas necessaí rias ao cumprimento do que dispoõ em os paraí grafos 5º e
6º do Ârt.151 desta Lei.
Ârt. 11 – Seraõ o respeitadas as condiçoõ es ajustadas com o Executivo nos
contratos, conveâ nios ou permissoõ es para uso de bens imoí veis do Municíípio.
Parágrafo Único – Findo o prazo referido no “caput” deste artigo, os
convênios ou contratos serão feitos com prévia aprovação do Legislativo.
(INCONSTITUCIONAL)
Ârt. 12 - Os cemiteí rios, no Municíípio, teraõ o sempre caraí ter secular, e
seraõ o administrados pela autoridade municipal, sendo permitido a todas as
confissoõ es religiosas praticar neles os seus ritos.
Paraí grafo uí nico – Âs associaçoõ es religiosas e os particulares poderaõ o, na
forma da Lei, manter cemiteí rios proí prios, reservando-se ao Poder Puí blico
Municipal o direito de fiscalizaí -los.
Ârt. 13 - O OÍ rgaõ o central local citado no inciso I do Ârt. 132 poderaí ser a
CIMS (Comissaõ o Interinstitucional Municipal de Sauí de) se houver.
Ârt. 14 - Esta Lei Orgaâ nica, aprovada pelos integrantes da Caâ mara
Municipal, seraí por ela promulgada em sessaõ o solene especialmente convocada
para esta finalidade.
Ârt. 15 - Â revisaõ o da Lei Orgaâ nica seraí realizada apoí s dois anos,
contados da sua promulgaçaõ o, de conformidade com o Ârt. 67 desta Lei.
Ârt. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgaçaõ o revogadas
as disposiçoõ es em contraí rio.

Carmo do Rio Claro, 09 de Janeiro de 2001.
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