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LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
Promulgada em 3 de abril de 1990 - Revisada no ano de 2002

 
 

PREÂMBULO
O Povo de Campo Bom, pela sua Câmara Municipal de Vereadores,
legítima representante dos seus anseios e de suas aspirações, reunida em
Câmara Constituinte Municipal, com os poderes outorgados pela
Constituição da República Federativa do Brasil e Constituição do Estado do
Rio Grande do Sul, com o pensamento voltado para a construção de uma
sociedade soberana, livre, igualitária e democrática, fundada nos princípios
de justiça, do pleno exercício da cidadania, da ética, da moral e do
trabalho, promulga, sob a inspiração popular e a proteção de Deus, a
seguinte Lei Orgânica do Município de Campo Bom.

 
LEI ORGÂNICA

TÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
 CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Município de Campo Bom, parte integrante da República Federativa do Brasil e
do Estado do Rio Grande do Sul, organizar-se-á, autonomamente, em tudo que respeite
ao interesse local, regendo-se por esta Lei Orgânica e demais Leis que adotar,
respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na do Estado do Rio
Grande do Sul.

  
Art. 2º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si o Legislativo e o
Executivo.

    § 1º É vedada a delegação de atribuições entre os Poderes.
    § 2º O cidadão investido na função de um deles, não poderá exercer a de outro.

  
Art. 3º É mantido o atual território do Município, cujos limites só poderão ser alterados
nos termos da Legislação Estadual.

  
Art. 4º São símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e outros que por Lei venham a
ser representativos de nossa Cultura e de nossa História.

  
Art. 5º A autonomia do Município se expressa:

    I - pela eleição direta dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito;
    II - pela administração própria no que respeite o interesse local;
    III - pela adoção de Legislação própria.

  

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA
Art. 6º A competência Legislativa e Administrativa do Município, estabelecidas nas
Constituições Federal e Estadual será exercida na forma disciplinada nas Leis e
regulamentos Municipais.

  
Art. 7º A prestação de serviços públicos se dará pela administração direta, indireta, por
convênios, consórcios, concessões ou permissões.

  

..:: Imprimir ::..

http://ceaam.net/lef/CF88.htm
http://ceaam.net/lef/CERS.htm
http://ceaam.net/lef/CF88.htm
http://ceaam.net/lef/CERS.htm
http://ceaam.net/lef/CF88.htm
http://ceaam.net/lef/CERS.htm
javascript:self.print()


30/10/2017 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - Promulgada em 3 de abril de 1990 - Revisada no ano de 2002

http://ceaam.net/cpb/legislacao/leis/1990/LO.htm 2/25

Art. 8º Os Tributos Municipais, assegurados na Constituição Federal serão instituídos
por Lei Municipal.

  

CAPÍTULO III - DO PODER LEGISLATIVO
 Seção I - Das Disposições Gerais

Art. 9º O Poder Legislativo do Município será exercido pela Câmara de Vereadores.
    § 1º Fica fixado em 11 (onze) o número de Vereadores que integrarão a Câmara de

Vereadores de Campo Bom a partir de 01 de janeiro de 2013.
  

Art. 10. Durante o período Legislativo Ordinário, de 1º de fevereiro a 19 de dezembro, a
Câmara realizará Sessão Ordinária todas as segundas-feiras e, na última quarta-feira de
cada mês, cuja Sessão será destinada à Tribuna Popular, ouvida de Secretários, de
pessoas convidadas e o estudo de Pareceres dos Projetos.

    § 1º De 20 de dezembro a 31 de janeiro a Câmara ficará em recesso.
    § 2º No primeiro ano da legislatura, o Recesso Legislativo será de 20 a 31 de

dezembro e no mês de fevereiro.
  

Art. 11. No primeiro ano de cada Legislatura, a Câmara de Vereadores reunir-se-á no dia
1º de janeiro para dar posse aos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, bem como para
eleger a sua Mesa e suas Comissões Permanentes.

  
Art. 12. O Mandato da Mesa da Câmara de Vereadores, será de um ano, vedada
durante a Legislatura, a reeleição para o mesmo cargo no ano subsequente.

    Parágrafo único. A eleição para a renovação da Mesa, realizar-se-á na última Sessão
Ordinária de cada período Legislativo, considerando-se empossados os eleitos.

  
Art. 13. A convocação da Câmara de Vereadores para a realização de Sessões
Extraordinárias, caberá ao Presidente, à maioria de seus membros e ao Prefeito.

    § 1º Nas Sessões Legislativas Extraordinárias, a Câmara Municipal somente deliberará
sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória
em valor superior ao do subsídio mensal.

    § 2º Para as Sessões Extraordinárias, a convocação dos Vereadores, deverá ser
expressa, acompanhada dos respectivos Projetos de Lei, com antecedência de 48
horas, exceto nos casos em que a Convocação tiver sido feita em Sessão Ordinária,
devendo a mesma ser feita somente aos ausentes.

  
Art. 14. Salvo disposição legal, em contrário, o quorum para as deliberações da Câmara
de Vereadores, é o de maioria simples, presente, no mínimo, a maioria absoluta dos
Vereadores.

  
Art. 15. Dependerá do voto da maioria absoluta dos Vereadores, a deliberação sobre as
seguintes matérias:

    I - a criação, alteração e extinção de cargos, funções e vantagens dos Servidores
Públicos Municipais;

    II - autorização de Créditos Especiais a que alude o art. 62, inciso I, alínea c, desta Lei
Orgânica;

    III - aprovação de pedidos de Informação;
    IV - reapresentação de Projeto de Lei rejeitado na forma do art. 44, desta Lei Orgânica;

    V - rejeição de Veto a Projeto de Lei aprovado pela maioria simples.
  

Art. 16. Dependerá do voto favorável de dois terços dos Vereadores as deliberações
sobre as seguintes matérias:

    I - aprovação de Emenda à Lei Orgânica;
    II - rejeição de Veto à Projeto de Lei aprovado pela maioria absoluta de vereadores;

    III - rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de Contas sobre as Contas da
Administração Pública Municipal;

    IV - julgamento do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores com vistas à cassação do
mandato;

    V - pedidos de intervenção no Município;
    VI - autorização de venda de bens imóveis do Município, condicionada a venda, à

prévia avaliação e licitação nos termos da Lei;
    VII - aprovação de Lei de autorização para admissão de servidores a prazo

determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
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Art. 17. Presidente da Câmara de Vereadores, votará:

    I - quando houver empate;
    II - quando a matéria exigir quorum qualificado de maioria absoluta ou de dois terços;

    III - na eleição da Mesa Diretora;
    IV - nas votações secretas.

  
Art. 18. As Sessões da Câmara serão públicas e o voto será aberto, salvo nos casos de
votação secreta previstos nesta Lei Orgânica.

  
Art. 19. As contas do Município, referentes à gestão financeira de cada exercício, serão
encaminhadas, simultaneamente, à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas do
Estado, até o dia 31 de março do ano seguinte.

    Parágrafo único. As contas do Município ficarão à disposição de qualquer
contribuinte, a partir da data da remessa das mesmas ao Tribunal de Contas do Estado,
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para exame e apreciação, podendo ser questionada a
legitimidade de qualquer despesa.

  
Art. 20. Anualmente, dentro de 90 (noventa) dias, contados do início do período
Legislativo, a Câmara receberá o Prefeito em Sessão Especial, que informará, através
de relatório, o estado em que se encontram os assuntos Municipais.

    Parágrafo único. Sempre que o Prefeito manifestar propósito de expor assuntos de
interesse público ou da administração, a Câmara o receberá em Sessão previamente
designada e a Mesa Diretiva informará aos Vereadores antes do início da mesma.

  
Art. 21. A Câmara de Vereadores ou suas Comissões, a requerimento da maioria de
seus membros poderá convocar Secretários Municipais, Titulares de autarquias, ou das
Instituições autônomas de que o Município participe, para comparecerem perante elas, a
fim de prestar informações sobre assunto previamente designado e constante da
convocação.

    Parágrafo único. Independentemente de convocação, as autoridades referidas no
presente artigo, se o desejarem, poderão prestar esclarecimentos à Câmara de
Vereadores, solicitando que lhes seja designado dia e hora para a audiência requerida.

  
Art. 22. A Câmara poderá criar Comissão Parlamentar de Inquérito sobre fato
determinado, nos termos do Regimento Interno, a requerimento de, no mínimo, um terço
de seus membros.

  

Seção II - Dos Vereadores
Art. 23. Os direitos, deveres e incompatibilidades dos Vereadores são fixados nas
Constituições Federal e Estadual, nesta Lei Orgânica e no Regimento Interno.

  
Art. 24. Extingue-se o mandato do Vereador e assim será declarado pelo Presidente da
Câmara nos casos de

    I - renúncia escrita;
    II - falecimento;

    § 1º Comprovado o ato ou fato extinto, o Presidente da Câmara, imediatamente,
convocará o Suplente respectivo e, na primeira Sessão seguinte, comunicará a extinção
ao Plenário, fazendo constar em Ata.

    § 2º Se o Presidente da Câmara omitir-se de tomar as providências do parágrafo
anterior, o suplente de Vereador a ser convocado, poderá requerer a sua posse, ficando
o Presidente da Câmara, responsável, pessoalmente, pela remuneração do Suplente
pelo tempo que mediar entre a extinção e a efetiva posse.

  
Art. 25. Perderá o mandato o Vereador que:

    I - incidir nas vedações previstas nas Constituições Federal e Estadual, nesta Lei
Orgânica e no Regimento Interno;

    II - utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade
administrativa ou atentórios às Instituições;

    III - proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o
decoro na sua conduta pública;

    IV - deixar de comparecer, em cada período Legislativo, sem motivo justificado e aceito
pela Câmara, a 03 (três) Sessões Ordinárias consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas.
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Art. 26. A Câmara poderá cassar o mandato do Vereador que fixar residência fora do
Município.

  
Art. 27. O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o
estabelecido nesta Lei para a cassação do Prefeito e Vice-Prefeito, assegurada defesa
plena do acusado.

  
Art. 28. Os Vereadores perceberão, a título de remuneração, subsídio mensal fixado no
último Período Legislativo, até 90 (noventa) dias antes das eleições municipais,
vigorando para a legislatura seguinte, observado o disposto na Constituições Federal e
na Constituição Estadual.

  
Art. 29. O Presidente da Câmara de Vereadores fará jus à verba de representação,
fixada juntamente com a remuneração dos Vereadores, não podendo ser superior a 30%
(trinta por cento) de seus subsídios.

  
Art. 30. Sempre que o Vereador, por deliberação do Plenário, for incumbido de
representar a Câmara fora do território do Município, fará jus a diária fixada em Decreto-
Legislativo.

  
Art. 31. Ao Servidor Público Municipal, salvo o demissível "ad natum", eleito Vereador,
aplica-se o disposto no art. 38, inciso III da Constituição Federal.

  

Seção III - Das Atribuições da Câmara de Vereadores
Art. 32. Compete à Câmara de Vereadores, com a sanção do Prefeito, entre outras
providências:

    I - legislar sobre todas as matérias atribuídas ao Município, pelas Constituições
Federal e Estadual e por esta Lei Orgânica, especialmente sobre:

       a) Tributos de competência Municipal;
       b) Abertura de Créditos adicionais;

       c) Criação, alteração e extinção de cargos, funções e empregos do Município;
       d) Criação de Conselhos de cooperação administrativa municipal;

       e) Fixação e alteração dos vencimentos e outras vantagens pecuniárias dos
servidores Municipais;

       f) Alienação e aquisição de bens imóveis;
       g) Concessão e permissão dos serviços do Município;

       h) Concessão e permissão de uso de bens municipais;
       i) Denominação e alteração de próprios, vias e logradouros públicos;

       j) Concessão de auxílios e subvenções;
       I) Criação, alteração e extinção dos órgãos públicos do Município;

       m) Contratação de empréstimos e operações de créditos, bem como a forma e os
meios de pagamento;

       n) Transferência temporária ou definitiva, da sede do Município quando o interesse
público o exigir;

       o) Anistia de Tributos, cancelamento, suspensão de cobrança e relevação de ônus
sobre a dívida ativa do Município;

       p) O Plano Plurianual de investimentos;
       q) O Projeto de Diretrizes Orçamentárias;

       r) Os Projetos dos Orçamentos anuais;
       s) O Plano de auxílios e subvenções anuais.

  
Art. 33. É da competência exclusiva da Câmara de Vereadores:

    I - eleger sua Mesa, suas Comissões, elaborar seu Regimento Interno e dispor sobre a
organização da Câmara;

    II - através de Projetos de Resolução criar, alterar ou extinguir os cargos e funções em
sua estrutura, dispor sobre a organização de seus serviços e, mediante projetos de lei,
fixar a respectiva remuneração.

    III - representar, para efeito de intervenção no Município;
    IV - exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do Município, na

forma prevista em Lei;
    V - fixar a remuneração de seus membros, do Prefeito, do Vice Prefeito, conforme o

art. 28 desta Lei Orgânica;
    VI - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se afastarem do Município por mais de 15

(quinze) dias.
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   VII - mudar, temporária ou definitivamente, a Sede da Câmara;
    VIII - solicitar informações por escrito, às repartições Estaduais sediadas no Município,

ao Tribunal de Contas do Estado, nos limites traçados no art. 71, inciso VII da
Constituição Federal, e ao Prefeito Municipal, sobre Projetos de Lei em tramitação na
Câmara de Vereadores e sobre atos, contratos, convênios e consórcios, no que respeite
à Receita e Despesas Públicas;

    IX - autorizar referendo e convocar plebiscito;
    X - conceder Título de Cidadão Campo-Bonense e/ou Honorífico;

    XI - dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, cassar os seus mandatos bem como o dos
Vereadores, nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

    XII - conceder Licença ao Prefeito para se afastar do cargo;
    XIII - criar Comissão Parlamentar de Inquérito sobre fato determinado;

    XIV - fixar o número de Vereadores para a Legislatura seguinte nos termos da
Constituição Federal até um ano antes da eleição Municipal;

    XV - fixar, mediante Lei, o subsídio dos Secretários Municipais;
    XVI - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado o Relatório de Gestão Fiscal nos

prazos definidos em lei;
    § 1º No caso de não ser fixado o número de Vereadores no prazo previsto neste artigo,

será mantida a composição da Legislatura em curso;
    § 2º A solicitação das informações ao Prefeito, deverá ser encaminhada pelo

Presidente da Câmara após a aprovação do pedido pela maioria absoluta de seus
membros. 
 

Seção IV - Das Leis e Processo Legislativo
Art. 34. O Processo Legislativo compreende a elaboração de:

    I - Emendas à Lei Orgânica;
    II - Leis Ordinárias;

    III - Leis Complementares;
    IV - Decretos Legislativos;
    V - Resoluções.

  
Art. 35. Serão objeto, ainda, de deliberação da Câmara de Vereadores, na forma do
Regimento Interno:

    I - Autorizações;
    II - Indicações;

    III - Requerimentos;
    IV - Pedidos de Informações.

  
Art. 36. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:

    I - De Vereadores;
    II - Do Prefeito;

    III - (Este inciso foi revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 006/2002).
    § 1º No caso do Inciso I, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por um terço dos

membros da Câmara de Vereadores.
    § 2º (Este inciso foi revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 006/2002).

  
Art. 37. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será discutida e votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de 10 (dez) dias, dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar de sua apresentação ou recebimento, e ter-se-á como aprovada quando
obtiverem ambos os turnos, votos favoráveis de dois terços dos membros da Câmara de
Vereadores.

  
Art. 38. A Emenda à Lei Orgânica será promulgada e publicada pela Mesa da Câmara
de Vereadores, com o respectivo número de ordem.

  
Art. 39. A iniciativa das Leis Municipais, salvo os casos de competência exclusiva,
caberá a qualquer Vereador, ao Prefeito e aos eleitores, neste caso, exercida mediante
projeto de lei, subscrito, no mínimo, por 5 (cinco) por cento do eleitorado do Município.

  
Art. 40. São de iniciativa privativa do Prefeito, os Projetos de Lei que disponham sobre:

    I - Criação, alteração e extinção de cargo, função ou emprego do Poder Executivo e
autarquias do Município;

    II - Aumento de vencimentos, remuneração ou de vantagens dos servidores públicos
do Município;
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   III - Organização administrativa dos serviços do Município;
    IV - Matéria tributária;

    V - Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual;
    VI - Regime Jurídico dos servidores.

  
Art. 41. Nos Projetos de Lei de iniciativa privativa do Prefeito, não será admitida Emenda
que aumente a despesa prevista, ressalvando o disposto no art. 166, § 3º e § 4º da
Constituição Federal.

  
Art. 42. No início ou em qualquer fase da tramitação do Projeto de Lei de iniciativa
privativa do Prefeito, este poderá solicitar à Câmara de Vereadores que o aprecie no
prazo de até 20 (vinte) dias a contar do recebimento do pedido.

    § 1º Se a Câmara de Vereadores não se manifestar sobre o Projeto, no prazo
estabelecido no caput deste artigo, será esse incluído na Ordem do Dia das Sessões
subsequentes, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos até que se
ultime a votação.

    § 2º o prazo deste artigo não correrá nos períodos de recesso da Câmara de
Vereadores.

  
Art. 43. Os autores do Projeto de Lei em tramitação na Câmara de Vereadores, inclusive
o Prefeito, poderão requerer a sua retirada antes de iniciada a votação e posteriormente
somente com a deliberação do Plenário.

  
Art. 44. A matéria constante de Projeto de Lei rejeitado, assim como a Emenda à Lei
Orgânica, rejeitada ou havida por prejudicada, somente poderá constituir objeto de novo
Projeto, no mesmo período Legislativo, mediante proposta da maioria absoluta dos
membros da Câmara de Vereadores.

  
Art. 45. Os Projetos de Lei, aprovados pela Câmara de Vereadores serão enviados ao
Prefeito até o segundo dia útil seguinte a aprovação que, aquiescendo, os sancionará.

    § 1º Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou
contrário ao interesse público, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, por escrito, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, ao Presidente da Câmara de Vereadores os motivos do veto.

    § 2º Encaminhado o veto à Câmara de Vereadores, será ele submetido, dentro de 30
(trinta) dias, contados da data do seu recebimento, com ou sem parecer, à apreciação
única, considerando-se rejeitado o veto se obtiver o voto da maioria absoluta dos
Vereadores.

    § 3º Aceito o Veto, será o Projeto arquivado.
    § 4º Rejeitado o Veto, a decisão será comunicada, por escrito ao Prefeito, até o

segundo dia útil seguinte, com vistas à promulgação.
    § 5º O Veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou

alínea, cabendo ao Prefeito, no prazo do Veto, promulgar e publicar como Lei, os
dispositivos não Vetados.

    § 6º O silêncio do Prefeito, decorrido o prazo de que trata o § 1º deste artigo, importa
em sanção tácita, cabendo ao Presidente da Câmara promulgar a Lei.

    § 7º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 2º deste artigo, o Veto será
apreciado na forma do § 1º do artigo 42 desta Lei.

    § 8º Não sendo a Lei promulgada pelo Prefeito nos prazos previstos no § 4º e § 6º
deste artigo, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, com encaminhamento do Projeto ao Prefeito, para publicação.

  
Art. 46. Nos casos do artigo 34, Incisos IV e V desta Lei Orgânica com a votação da
redação final, considerar-se-á encerrada a elaboração do Decreto Legislativo e da
Resolução, cabendo ao Presidente da Câmara de Vereadores a promulgação e
publicação.

  

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

Art. 47. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários.
  

Art. 48. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para mandato de 04 (quatro) anos na
forma disposta na Legislação eleitoral, devendo a eleição realizar-se até 90 (noventa)
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dias antes do término do mandato daqueles a quem devam suceder.
  

Art. 49. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse na Sessão Solene de instalação da
Câmara de Vereadores após a posse dos Vereadores e prestarão o seguinte
compromisso: "Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando
a Lei e promovendo o bem geral do Município."

    Parágrafo único. Se o Prefeito e o Vice-Prefeito não tomarem posse no prazo de 10
(dez) dias, contados da data fixada, o cargo será declarado vago pela Câmara de
Vereadores, salvo motivo justo e comprovado.

  
Art. 50. O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito, quando o mesmo estiver Licenciado ou no
gozo de férias regulamentares e suceder-lhe-á, no caso de vaga.

    § 1º Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, caberá ao Presidente da
Câmara substituí-los.

    § 2º Havendo impedimento também do Presidente da Câmara, caberá ao Prefeito
designar Secretário do Município para responder pelo expediente da Prefeitura, não
podendo o mesmo praticar atos de Governo.

  
Art. 51. Vagando os Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara
comunicará o fato à Justiça Eleitoral.

    Parágrafo único. Ocorrendo a vacância de ambos os cargos após cumpridos 3/4 (três
quartos) do mandato do Prefeito, o Presidente da Câmara de Vereadores assumirá o
Cargo por todo o período restante.

  

Seção II - Das Atribuições do Prefeito
Art. 52. Compete privativamente ao Prefeito:

    I - representar o Município em juízo ou fora dele;
    II - nomear e exonerar os titulares dos Cargos e Funções do Executivo, bem como, na

forma da Lei, nomear os diretores de autarquias e dirigentes das instituições das quais o
Município participe;

    III - iniciar o Processo Legislativo na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;
    IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as Leis, bem como expedir regulamentos

para a fiel execução das mesmas;
    V - vetar Projetos de Lei ou Emendas Aprovadas;

    VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal, na
forma da Lei;

    VII - promover as desapropriações necessárias à Administração Municipal na forma da
Lei;

    VIII - expedir todos os atos próprios de atividade administrativa;
    IX - celebrar contratos de obras e serviços, observada Legislação própria, inclusive

Licitação, quando for o caso;
    X - planejar e promover a execução dos serviços Municipais;

    XI - prover os cargos, funções e empregos públicos;
    XII - encaminhar à Câmara de Vereadores, nos prazos previstos nesta Lei, os Projetos

de Lei de sua iniciativa exclusiva;
    XIII - encaminhar anualmente à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas do

Estado, até o dia 1º de março, as contas referentes à gestão financeira do exercício
anterior;

    XIV - prestar, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações solicitadas pela Câmara de
Vereadores, prorrogável por igual prazo através de solicitação aprovada pelo Plenário;

    XV - colocar à disposição da Câmara de Vereadores, até o dia 20 de cada mês, a
parcela correspondente ao duodécimo de sua Dotação Orçamentária;

    XVI - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem
dirigidos em matéria da competência do Executivo Municipal;

    XVII - oficializar e sinalizar, obedecidas as normas urbanísticas, as vias e logradouros
públicos;

    XVIII - aprovar Projetos de Edificações e de Loteamentos desmembramento urbano ou
para fins urbanos, desde que em consonância com o Plano Diretor;

    XIX - solicitar o auxílio da Polícia Estadual e/ou Federal para a garantia do
cumprimento de seus atos;

    XX - promover o ensino público;
    XXI - decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública;

    XXII - administrar os bens e rendas do Município, promovendo o lançamento, a
fiscalização e a arrecadação dos tributos;
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   XXIII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal o Relatório
de Gestão Fiscal, nos prazos definidos em lei;

    XXIV - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária, nos prazos definidos em lei;

    XXV - realizar a gestão orçamentária participativa nos termos determinados pela Lei
Complementar 101, de 04 de maio de 2000 e pela Lei 10.257, de 10 de julho de 2000;

    XXVI - aos Servidores Públicos Municipais, ativos e inativos, será assegurada, pelo
menos, a correção monetária anual dos salários, com base no índice oficial de inflação
do Governo Federal, dos últimos 12 (doze) meses, a partir do dia 1º de julho, sempre na
mesma data e sem distinção de índices.

    Parágrafo único. A doação de bens públicos, dependerá de prévia autorização
legislativa e a escritura respectiva, deverá conter cláusula de reversão no caso de
descumprimento das condições.

  
Art. 53. O Vice-Prefeito, além da responsabilidade de substituto e sucessor do Prefeito,
cumprirá as atribuições que lhe forem fixadas em Lei e auxiliará o Chefe do Poder
Executivo quando convocado por esse, para missões especiais.

  
Art. 54. O Prefeito terá direito a 30 (trinta) dias de férias anuais, sem prejuízo de sua
remuneração.

    Parágrafo único. Ao entrar em férias, deverá comunicar à Câmara Municipal e
transmitir o cargo ao seu substituto.

  

Seção III - Da Responsabilidade e Infrações Político-
Administrativa do Prefeito e Vice-Prefeito

Art. 55. Os crimes de responsabilidade do Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como o
processo de julgamento, são os definidos em Lei Federal.

  
Art. 56. São infrações político-administrativas do Prefeito e do Vice-Prefeito, sujeitas ao
julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionados com a cassação do mandato:

    I - impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores;
    II - impedir o exame de documentos em geral por parte da Comissão Parlamentar de

Inquérito ou Auditoria Oficial;
    III - impedir a verificação de obras e serviços municipais por parte da Comissão

Parlamentar de Inquérito ou perícia oficial;
    IV - deixar de atender, no prazo legal, os pedidos de informações da Câmara de

Vereadores;
    V - retardar a publicação ou deixar de publicar as Leis e atos sujeitos a esta

formalidade;
    VI - deixar de apresentar à Câmara, no prazo legal, os Projetos do Plano Plurianual de

investimentos, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual;
    VII - descumprir o Orçamento Anual;

    VIII - assumir obrigações que envolvam despesas públicas, sem que haja suficiente
recurso orçamentário na forma da Constituições Federal;

    IX - praticar, contra expressa disposição de Lei, ato de sua competência ou omitir-se
na sua prática;

    X - omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do
Município, sujeitos à Administração Municipal;

    XI - ausentar-se do Município, contrariando o disposto no art. 33, inciso VI desta Lei;
    XII - iniciar investimento sem as cautelas previstas no art. 71, desta Lei;

    XIII - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo;
    XIV - tiver cassados os direitos políticos ou for condenado por crime funcional ou

eleitoral;
    XV - incidir nos impedimentos estabelecidos no exercício do cargo e não se

desincompatibilizar nos casos supervenientes e nos prazos fixados;
    XVI - deixar de cumprir o que determina o artigo 80 desta Lei Orgânica.

  
Art. 57. A cassação do mandato do Prefeito e Vice-Prefeito, pela Câmara de
Vereadores, por infrações definidas no artigo anterior obedecerão ao seguinte rito, se
outro não for estabelecido pela União o Estado:

    I - a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição
dos fatos e a indicação das provas. Se denunciante for Vereador, ficará impedido de
integrar a Comissão processante, podendo todavia, praticar todos os atos de acusação.

http://ceaam.net/lef/LC0101.htm
http://ceaam.net/lef/LF10257.htm
http://ceaam.net/lef/Cf88.htm


30/10/2017 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - Promulgada em 3 de abril de 1990 - Revisada no ano de 2002

http://ceaam.net/cpb/legislacao/leis/1990/LO.htm 9/25

Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência, a substituto legal,
para dar continuidade aos atos do Processo;

    II - de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira Sessão, determinará
sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento,
pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores, na mesma Sessão, será constituída a
Comissão Processante com 03 (três) Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os
quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator;

    III - recebendo o Processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos dentro de
05 (cinco) dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e
documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa
prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o
máximo de 10 (dez). Se estiver ausente do Município, a notificação for-se-á por Edital,
publicado 02 (duas) vezes, no órgão oficial, com intervalo de 03 (três) dias, pelo menos,
contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão
Processante emitirá Parecer dentro de 05 (cinco) dias, opinando pelo prosseguimento ou
arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a
Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da
instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias
para o depoimento e inquirição das testemunhas;

    IV - o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou
na pessoa de seu procurador, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro)
horas, sendo-lhe permitido assistir as diligências, e requerer o que for de interesse da
defesa;

    V - concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões
escritas, no prazo de 05 (cinco) dias, e após, a Comissão Processante emitirá Parecer
Final, pela procedência da acusação e solicitará ao Presidente da Câmara a
Convocação de Sessão para julgamento. Na Sessão de julgamento, o processo será lido
integralmente e, a seguir, os Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se
verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o
denunciado ou seu procurador, terá o prazo máximo de 02 (duas) horas, para produzir
sua defesa oral;

    VI - concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as
infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo, o
denunciado que for declarado, pelo voto de 2/3 (dois terços), pelo menos, dos membros
da Câmara, incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o
julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar
Ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e se houver condenação,
expedirá o competente Decreto-Legislativo de cassação de mandato do Prefeito. Se o
resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do
processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça
Eleitoral o resultado;

    VII - o Processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro de 90
(noventa) dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado.
Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de
nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos.

  
Art. 58. Extingue-se o mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, e assim deverá ser
declarado pelo Presidente da Câmara de Vereadores:

    I - por sentença Judicial transitada em julgado;
    II - por falecimento;

    III - por renúncia escrita.
    IV - quando deixar de tomar posse, sem motivo, comprovado perante a Câmara, no

prazo fixado na Lei Orgânica;
    § 1º comprovado o ato ou fato extintivo previsto neste artigo, o Presidente da Câmara,

imediatamente, investirá o Vice-Prefeito no Cargo como sucessor.
    § 2º sendo inviável a posse do Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara assumirá o

cargo, obedecido o disposto nesta Lei Orgânica.
    § 3º a extinção do mandato e as providências tomadas pelo Presidente da Câmara

deverão ser comunicadas ao Plenário, fazendo-se constar da Ata.
  

TÍTULO II - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 59. A Administração Municipal obedecerá as normas estabelecidas nos artigos 37 a
41 da Constituição Federal, além da fixadas na Constituição do Estado e Legislação
Municipal.

    Parágrafo único. Os cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges, ou
companheiros e parentes, consangüíneos, afins ou por adoção, até o segundo grau e de
cargos de comissão já existentes ou a serem nomeados.

       I - do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, no âmbito da administração direta do
Poder Executivo;

       II - dos Vereadores e do Diretor Geral da Câmara, no âmbito do Poder Legislativo;
       III - dos Presidentes, diretores-gerais, ou titulares de cargo equivalentes, no âmbito

da respectiva autarquia, fundação instituída ou mantida pelo Município, empresa pública
ou sociedade de economia mista.

  

Seção I - Dos Secretários do Município
Art. 60. Além das atribuições fixadas em Lei Ordinária, compete aos Secretários do
Município:

    I - orientar, coordenar e executar as atividades dos órgãos e entidades da
Administração Municipal na área de sua competência;

    II - referendar os atos e Decretos do Prefeito e expedir instruções para a execução das
Leis, Decretos e regulamentos relativos aos assuntos de suas secretarias;

    III - apresentar ao Prefeito, relatório anual dos serviços realizados por suas secretarias;
    IV - comparecer à Câmara Municipal, nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

    V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem legados pelo Prefeito.
  

Seção II - Dos Atos Municipais
Art. 61. A publicação das Leis e dos atos Municipais far-se-á em órgão oficial do
Município, não havendo, em órgãos da imprensa local, e por afixação na Sede da
Prefeitura ou da Câmara, conforme o caso.

    § 1º A publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida.
    § 2º A escolha do órgão de imprensa para a divulgação dos atos Municipais será feita

por meio de licitação em que se levarão em conta, além dos preços, as circunstâncias de
periodicidade, tiragem e distribuição.

    § 3º Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.
  

Art. 62. A formalização dos Atos Administrativos da competência do Prefeito Municipal
far-se-á:

    I - mediante Decreto numerado, em ordem cronológica, quando se tratar de:
       a) Regulamentação da Lei;

       b) Criação ou extinção de gratificações, quando autorizadas em Lei;
       c) Abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por Lei;

       d) Declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito de
desapropriação ou servidão administrativa;

       e) Criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizado em Lei;
       f) Definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da

Prefeitura, não privativas de Lei;
       g) Aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da Administração direta;

       h) Aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada;
       i) Fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo Município e aprovação

dos preços dos serviços concedidos ou autorizados;
       j) Aprovação de planos de trabalho dos órgãos da Administração direta;

       I) Medidas executórias do Plano Diretor;
       m) Estabelecimentos de normas de efeitos não privativas de Lei.

    II - mediante Portaria, quando se tratar de:
       a) Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual

relativos aos Servidores Municipais;
       b) Lotação e re-lotação nos quadros de pessoal;

       c) Criação de Comissões e designação de seus membros;
       d) Instituição e dissolução de grupos de trabalho;

       e) Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidade;
       f) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei ou

Decreto.
 

http://ceaam.net/lef/CF88.htm#a37
http://ceaam.net/lef/CERS.htm
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   Parágrafo único. Poderão ser delegados os atos constantes do item II, deste artigo. 
 

Seção II - Da Administração dos Bens Patrimoniais
Art. 63. Compete ao Prefeito Municipal a administração dos bens municipais, respeitada
a competência da Câmara quando àqueles empregados nos serviços desta.

  
Art. 64. A alienação de bens Municipais, far-se-á de conformidade com a Legislação
pertinente.

  
Art. 65. A afetação e a desafetação de bens Municipais dependerá de Lei.

    Parágrafo único. As áreas transferidas ao Município em decorrência da aprovação de
Loteamentos, serão considerados bens dominiais enquanto não se efetivarem
benfeitorias que lhes dêem outra destinação.

  
Art. 66. O uso de bens Municipais por terceiros, poderá ser feito mediante concessão,
permissão ou autorização, conforme o interesse público o exigir.

    Parágrafo único. O Município poderá ceder seus bens a outros entes públicos,
inclusive os da administração indireta, desde que atendido o interesse público.

  
Art. 67. O Município poderá ceder a particulares, para serviços de caráter transitório,
conforme regulamentação a ser expedida pelo Prefeito Municipal, máquinas e
operadores da Prefeitura, desde que os serviços da Municipalidade não sofram prejuízo
e o interessado recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine termo de
responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos.

  
Art. 68. A concessão Administrativa dos bens Municipais de uso especiais e dominiais
dependerá de Lei e de Licitação e far-se-á mediante contrato por prazo determinado, sob
pena de nulidade do ato.

    § 1º A Licitação poderá ser dispensada nos casos permitidos na Legislação aplicável.
    § 2º A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita mediante

Licitação, a título precário e por Decreto.
    § 3º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por

Portaria, para atividades ou usos específicos transitórios.
    § 4º O Município deverá dispor sobre a regulamentação do uso do sub-solo, solo e

espaço aéreo no que pertine a sua exploração através da competente lei.
  

Art. 69. O Município, preferentemente à venda ou a doação de bens imóveis, concederá
direito real de uso, mediante Licitação.

  

Seção IV - Das Obras e Serviços Públicos
Art. 70. É de responsabilidade do Município, mediante Licitação de conformidade com
os interesses e necessidades da população, prestar serviços públicos diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, bem como realizar obras públicas, podendo
contratá-las com particulares através de Processo Licitatório.

  
Art. 71. Nenhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência devidamente
justificados, será realizada sem que conste:

    I - o respectivo projeto;
    II - o orçamento de seu custo;

    III - a indicação dos recursos financeiros para o atendimento das respectivas
despesas;

    IV - a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o
interesse público;

    V - os prazos para o seu início e término.
  

Art. 72. A concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada com
autorização da Câmara Municipal e mediante contrato, precedido de Licitação.

    § 1º Serão nulas de pleno direito as concessões e as permissões, bem como qualquer
autorização para a exploração de serviço público, feitas em desacordo com o
estabelecido neste artigo.

    § 2º Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos a regulamentação e
à fiscalização da Administração Municipal, cabendo ao Prefeito Municipal aprovar as
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tarifas respectivas.
  

Art. 73. Os usuários estarão representados nas entidades prestadoras de serviços
públicos, na forma que dispuser a Legislação Municipal, assegurando-se a sua
participação relativa a:

    I - planos e programas de expansão dos serviços;
    II - revisão da base de cálculo dos custos operacionais;

    III - política tarifária;
    IV - nível de atendimento da população em termos de quantidade e qualidade;

    V - mecanismos para atenção de pedidos e reclamações dos usuários, inclusive para
apuração de danos causados a terceiros.

    Parágrafo único. Em se tratando de empresas concessionárias de serviços públicos,
a obrigatoriedade neste artigo deverá constar do contrato de concessão ou permissão.

  
Art. 74. As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma
vez por ano, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre
planos de expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de
trabalho.

  
Art. 75. Nos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos serão
estabelecidos, entre outros:

    I - os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses de gratuidade;
    II - as regras para a remuneração do capital e para garantir o equilíbrio econômico e

financeiro do contrato;
    III - as normas que possam comprovar eficiência no atendimento do interesse público,

bem como permitir a fiscalização pelo Município, de modo a manter o serviço contínuo,
adequado e acessível;

    IV - as regras para orientar a revisão periódica das bases de cálculo dos custos
operacionais e da remuneração do capital, ainda que estipulada em contrato anterior;

    V - a remuneração dos serviços prestados aos usuários diretos, assim como a
possibilidade de cobertura dos custos por cobrança e outros agentes beneficiados pela
existência dos serviços;

    VI - as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da concessão ou
permissão.

    Parágrafo único. Na concessão ou na permissão de serviços públicos, o Município
reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente as que visem à
dominação do mercado, à exploração monopolística e ao aumento abusivo de lucros.

  
Art. 76. O Município poderá revogar a concessão ou a permissão dos serviços que
forem executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como
daqueles que se revelarem manifestamente insatisfatórios para o atendimento dos
usuários.

  
Art. 77. As Licitações para a concessão ou a permissão de serviços públicos deverão
ser precedidos de ampla publicidade, inclusive em jornais, mediante edital ou
comunicado resumido.

  
Art. 78. O Município poderá consorciar-se com outros Municípios para a realização de
obras ou prestação de serviços de interesse comum.

    Parágrafo único. O Município deverá propiciar meios para a criação de consórcios, de
órgão consultivo constituído por cidadãos não pertencentes ao Serviço Público
Municipal.

  
Art. 79. Ao Município é facultado conveniar com a União ou com o Estado, a prestação
de serviços públicos de sua competência privativa, quando lhe faltarem recursos
técnicos ou financeiros para a execução do serviço em padrões adequados, ou quando
houver interesse mútuo para a celebração do convênio.

    Parágrafo único. Na celebração de convênios de que trata o artigo, deverá o
Município:

       I - propor os planos de expansão dos serviços públicos;
       II - propor critérios para afixação de tarifas;

       III - realizar avaliação periódica de prestação de serviços.
  

Seção V - Da Transição Administrativa
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Art. 80. Até 30 (trinta) dias antes da posse, o Prefeito Municipal deverá entregar para o
sucessor e para publicação imediata, relatório da situação da Administração Municipal
que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre:

    I - dívidas do Município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos,
inclusive das dívidas a longo prazo, encargos decorrentes de operações de crédito,
informando sob capacidade da Administração Municipal realizar operações de crédito de
qualquer natureza;

    II - medidas necessárias a regularização das contas municipais perante o Tribunal de
Contas ou órgão equivalente, se for o caso;

    III - prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União e do
Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios;

    IV - situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços
públicos;

    V - estado dos contratos de obras e serviços em execução e apenas formalizados,
informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com os
prazos respectivos;

    VI - transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento
Constitucional ou de convênios;

    VII - projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal,
para permitir que a nova Administração decida quanto à conveniência de lhes dar
prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los;

    VIII - situação dos servidores do Município, seu custo e sua lotação por Secretaria.
  

Art. 81. É vedado ao Prefeito Municipal assumir, por qualquer forma, compromissos
financeiros para execução de programa ou projetos após o término do seu mandato, não
previstos na Legislação Orçamentária.

    § 1º O disposto neste artigo não se aplica nos casos comprovados de calamidade
pública.

    § 2º Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em
desacordo com este artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito Municipal.

  

CAPÍTULO II - DOS ORÇAMENTOS
 Disposições Gerais

Art. 82. Leis de iniciativa do Prefeito Municipal estabelecerão:
    I - o Plano Plurianual;

    II - as Diretrizes Orçamentárias;
    III - os Orçamentos Anuais.

    § 1º É assegurada a transparência nos processos de elaboração e de discussão do
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos mediante
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas.

    § 2º A Lei que instituir o Plano Plurianual, estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas
da Administração Pública Municipal direta e indireta para as despesas de capital e outras
delas decorrentes e para os relativos programas de duração continuada.

    § 3º As Leis de Diretrizes Orçamentárias compreenderão as metas e prioridades da
Administração Pública Municipal, direta e indireta, incluindo as despesas de capital,
orientação a elaboração de Lei Orçamentária Anual e disposição sobre a política
tributária e tarifária para o exercício subsequente.

    § 4º As despesas com a publicidade de quaisquer órgãos da Administração direta e
indireta deverão ser objeto de Dotação Orçamentária própria, sendo vedada sua
suplementação nos últimos 180 (cento e oitenta) dias de cada mandato, salvo se o
conteúdo da divulgação for previamente autorizado pelo Poder Legislativo Municipal.

    § 5º O Projeto de Orçamento Anual será acompanhado:
       I - da consolidação dos orçamentos das entidades que desenvolvem ações voltadas

à Seguridade Social, compreendendo as receitas e despesas relativas à Saúde, à
Previdência e Assistência Social, incluídas, obrigatoriamente, as oriundas de
transferências e será elaborado com base nos programas de trabalho dos órgãos
incumbidos de tais serviços na Administração Municipal;

       II - de demonstrativo dos efeitos sobre a receita e a despesas, decorrentes de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária,
tarifária e creditícia;

        III - de quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação das mesmas
quando houver vinculação a determinado órgão, fundo ou despesa.

    § 6º A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e
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à fixação da despesa, não se incluindo na proibição:
       I - autorização para abertura de créditos suplementares;

       II - autorização para a contratação de operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, na forma da Lei;

       III - forma de aplicação do superávit orçamentário ou do modo de cobrir o déficit.
    § 7º A Lei Orçamentária Anual deverá incluir na previsão de receita, obrigatoriamente,

sob pena de responsabilidade político-administrativa do Prefeito, todos os recursos
provenientes de transferências de qualquer natureza e de qualquer origem, feitas a favor
do Município por pessoas físicas e jurídicas, bem como propor as suas respectivas
aplicações, como despesa orçamentária.

    § 8º O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução e da evolução da dívida pública.

  
Art. 83. Os Projetos de Lei previstos no caput do artigo anterior serão enviados, pelo
Prefeito Municipal à Câmara de Vereadores, nos seguintes prazos, salvo se Lei Federal
dispuser diferentemente:

    I - o Projeto do Plano Plurianual, até, o dia 30 (trinta) de junho do primeiro ano do
mandato do Prefeito, e, a sanção, até o dia 15 de agosto do mesmo ano;

    II - o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentário até o dia 30 (trinta) de setembro de
cada ano, e devolvido para sanção no prazo de 30 (trinta dias);

    III - o Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de novembro de cada ano, e
devolvido para sanção no prazo de 40 (quarenta) dias.

    Parágrafo único. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada
quadrimestre, em audiência pública na comissão competente da Câmara Municipal.

  
Art. 84. É vedado ao Prefeito, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito.

    § 1º Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

    § 2º É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesas com pessoal
expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular dos
Poderes Executivo e Legislativo.

    § 3º A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverá atender os requisitos estabelecidos em lei.

  
Art. 85. O Prefeito Municipal poderá encaminhar à Câmara de Vereadores, mensagem
para propor modificação do Projeto do Orçamento Anual, enquanto não estiver concluída
a votação da parte relativa à alteração proposta.

  
Art. 86. As Emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, não poderão ser
aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.

  
Art. 87. Aplicam-se aos Projetos de Lei mencionados nos artigos anteriores, no que não
contrariarem nesta Lei e na Constituições Federal, as demais normas relativas ao
Processo Legislativo.

  
Art. 88. Os recursos que, em decorrência de Veto, Emenda ou Rejeição do Projeto de
Lei Orçamentária Anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados
como cobertura financeira para a abertura de créditos suplementares e especiais,
mediante prévia e específica autorização Legislativa.

  

Seção I - Das Vedações Orçamentárias
Art. 89. São Vedadas:

    I - a inclusão de disposições estranhas à previsão da Receita e à fixação da despesa,
excluindo-se as autorizações para abertura de créditos adicionais suplementares e
contratações de operações crédito de qualquer natureza e objetivo;

    II - o início de programa ou Projetos não incluídos no Orçamento anual;
    III - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os

créditos orçamentários originais ou adicionais;
    IV - a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais,

http://ceaam.net/lef/Cf88.htm
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aprovados pela Câmara Municipal por maioria absoluta;
    V - a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a

destinação de recursos para as ações e serviços público de saúde e para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, § 2º,
e 212 da Constituição Federal, e a prestação de garantias, às operações de crédito por
antecipação de receita;

    VI - a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem prévia
autorização Legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

    VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
    VIII - a utilização, sem autorização Legislativa específica, de recursos do orçamento

fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas,
fundações e fundos especiais;

    IX - a instituição de fundos especiais de qualquer natureza sem prévia autorização
Legislativa.

    § 1º Os créditos adicionais especiais e extraordinários terão vigência no exercício
financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos
últimos 04 (quatro) meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus
saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

    § 2º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública,
observado o disposto nesta Lei Orgânica.

  

Seção II - Da Execução Orçamentária
Art. 90. A execução do orçamento do Município se refletirá na obtenção das suas
receitas próprias, transferidas e outras, bem como na utilização das dotações
consignadas às despesas para a execução dos programas nele determinados,
observado sempre o princípio do equilíbrio.

  
Art. 91. As alterações orçamentárias durante o exercício se representarão:

    I - pelos créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários;
    II - pelos remanejamentos, transferências e transposições de recursos de uma

categoria de programação para outra.
    Parágrafo único. O remanejamento, a transferência e a transposição somente se

realizarão quando autorizados em Lei específica que contenha a justificativa.
  

Art. 92. Na efetivação dos empenhos sobre as dotações fixadas para cada despesa será
emitido o documento Nota de Empenho, que conterá as características já determinadas
nas normas gerais de direito financeiro.

    § 1º Fica dispensada a emissão de Nota de Empenho nos seguintes casos:
       I - despesas relativas a pessoal e seus encargos;

       II - contribuições para o PASEP;
       III - amortização, juros e serviços de empréstimos e financiamentos obtidos;

       IV - despesas relativas a consumo de água, energia elétrica, utilização dos serviços
de telefone, postais e telegráficos.

    § 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior, os empenhos e os procedimentos de
contabilidade terão a base legal dos próprios documentos que originarem o empenho.

  

Seção III - Da Organização Contábil
Art. 93. A contabilidade do Município obedecerá, na organização do seu sistema
administrativo e informativo e nos seus procedimentos, aos princípios fundamentais de
contabilidade e às normas estabelecidas na Legislação pertinente.

  
Art. 94. Câmara Municipal poderá ter sua própria contabilidade.

    Parágrafo único. A Contabilidade da Câmara Municipal encaminhará as suas
demonstrações até o dia 15 (quinze) de cada mês, para fins de incorporação à
contabilidade central da Prefeitura.

  

Seção IV - Da Prestação e Tomada de Contas
Art. 95. São sujeitos a tomada ou à prestação de contas os agentes da administração
Municipal responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda
Municipal.
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   § 1º O tesoureiro do Município, ou servidor que exerça a função, fica obrigado à
apresentação do boletim diário de tesouraria, que será afixado em local próprio na Sede
da Prefeitura Municipal.

    § 2º Os demais agentes municipais apresentarão as suas respectivas prestações de
contas até o dia 15 (quinze) do mês subsequente àquele em que o valor tenha sido
recebido.

  

Seção V - Da Gestão de Tesouraria
Art. 96. As receitas orçamentárias serão movimentadas através de caixa única,
regularmente instituída.

    Parágrafo único. A Câmara Municipal poderá ter sua própria tesouraria, por onde
movimentará os recursos que lhe forem liberados.

  
Art. 97. As disponibilidades de caixa do Município e de suas entidades de administração
indireta, inclusive dos fundos especial fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público Municipal, serão depositadas em instituições financeiras oficiais.

    Parágrafo único. As arrecadações das receitas próprias do Município e de suas
entidades de administração indireta poderão ser feitas através de rede bancária privada,
mediante convênio.

  
Art. 98. Poderá ser constituído regime de adiantamento em cada uma das unidades da
administração direta, nas autarquias, nas fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público Municipal e na Câmara Municipal para as despesas miúdas de pronto
pagamento, definidas em Lei.

  

CAPÍTULO III - DA POLÍTICA URBANA
Art. 99. O Município de Campo Bom, através dos Poderes Executivo, Legislativo e
Comunidade, promoverá o desenvolvimento Urbano e a preservação do meio ambiente
com a finalidade de alcançar a melhoria da qualidade de vida e incrementar o bem-estar
da população.

  

Seção I - Do Plano Diretor
Art. 100. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano é peça fundamental da gestão
Municipal e tem por objetivo definir diretrizes para execução de programas Municipais
que visem a redução da segregação das funções urbanas e o acesso da população ao
solo, à habitação e aos serviços públicos, observados os seguintes princípios:

    I - determinar os limites físicos, em todo o território Municipal, das áreas urbanas, de
expansão urbana, rurais e das reservas ambientais;

    II - determinar as normas técnicas mínimas obrigatórias a vigorar no processo de
urbanização de áreas de expansão urbana;

    III - disciplinar o processo de desmembramento e de remembramento;
    IV - estabelecer as permissões e impedimentos do uso do solo em cada zona

funcional, assim como os índices máximos e mínimos de aproveitamento do solo.
  

Art. 101. O Plano Diretor do Município será reavaliado conjuntamente pelo Poder
Público, representado pelos seus órgãos técnicos, Câmara de Vereadores, Conselho
Municipal do Plano Diretor e Comunidade.

    Parágrafo único. O Plano Diretor será reavaliado em intervalos máximos de 04
(quatro) em 04 (quatro) anos, permitindo-se emendas e/ou alterações, obedecida a regra
geral do "caput" deste artigo, mediante aprovação de 2/3 (dois terços) dos membros da
Câmara.

  
Art. 102. O Código de Obras e Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, cada qual em
sua área de abrangência, deverão estabelecer regras especiais que facilitem a
aprovação de projetos de edificação às pessoas de baixa renda, a fim de que os próprios
moradores possam realizar as edificações, com a supervisão dos técnicos da Prefeitura.

  
Art. 103. As populações moradoras de áreas não regularizadas tem direito ao
atendimento dos Serviços Públicos Municipais.
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Seção II - Do Transporte Urbano
Art. 104. O transporte é um direito fundamental do cidadão sendo de responsabilidade
do Poder Público o Planejamento, Gerenciamento e a operação de vários meios de
transporte.

  
Art. 105. Fica assegurada a participação da população organizada no Planejamento e
operação dos transportes, bem como o acesso as informações sobre o sistema de
transportes.

  
Art. 106. A concessão e regulamentação dos Serviços de transporte coletivo urbano,
regido por Lei ou código próprio, é competência do Poder Público Municipal após
aprovação da Câmara Municipal.

  
Art. 107. Ao Município é dado o Poder de intervir em empresas privadas de transporte
coletivo, a partir do momento em que as mesmas desrespeitarem a política de transporte
coletivo, o plano viário, provoquem danos e prejuízos aos usuários ou pratiquem ato
lesivo aos interesses da comunidade. A intervenção será realizada pelo Executivo, por
iniciativa própria ou decisão da Câmara Municipal por maioria absoluta de seus
membros.

  
Art. 108. Será assegurado o passe livre para pessoas com idade acima de 60 (sessenta)
anos, bem como o acesso facilitado às gestantes, pessoas portadoras de deficiências
físicas com dificuldade de locomoção e deficientes visuais, nos transportes coletivos
urbanos.

  
Art. 109. É dever do Município assegurar tarifa do transporte compatível com o poder
aquisitivo, bem como garantir a qualidade dos serviços.

  

TÍTULO III - DA ORDEM SOCIAL
 CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS MUNÍCIPES

NO EXERCÍCIO DA CIDADANIA
Art. 110. É assegurado a todo habitante do Município, nos termos da Constituição
Federal, Estadual e desta Lei Orgânica, o direito à soberania, à educação, à saúde, ao
trabalho, ao lazer, à Previdência Social, aos bens culturais, à segurança, à proteção, a
maternidade e a infância, à assistência aos desamparados e aos idosos.

  
Art. 111. Os munícipes tem direito de apresentar sugestões, reclamações, denúncias
referentes a qualquer órgão da administração direta e indireta do Município, objetivando
o seu melhor funcionamento.

  
Art. 112. O Município, juntamente com os órgãos de instituições Federais e Estaduais,
criará mecanismos para coibir a violência doméstica, criando serviços de apoio integral à
população.

  

Seção I - Da Defesa do Consumidor
Art. 113. O Município promoverá, através da Legislação específica, só ou em convênios
com entidades públicas e privadas, ação sistemática ao consumidor, de modo a garantir
segurança e defesa de seus interesses.

  
Art. 114. O Município incentivará a prática de hortas e pomares comunitários,
cooperativas ou outras formas associativas de consumo.

  

Seção II - Da Segurança
Art. 115. O Município apoiará a continuidade dos trabalhos do CONSEPRO Conselho
Pró-Segurança Pública.

  
Art. 116. O Município criará um código de prevenção contra incêndios.

  
Art. 117. O Município promoverá, juntamente com os órgãos competentes, a
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Constituição de serviços de combate ao fogo, de prevenção de incêndios, de instalação
de hidrantes e atividades de defesa civil.

  
Art. 118. O Município poderá criar a Guarda Municipal com o objetivo de dar segurança
ao Patrimônio Público e aos munícipes.

  

Seção III - Da Saúde
Art. 119. Cabe ao Município definir uma política de saúde de saneamento básico,
interligada e em consonância com a Constituição Federal e Estadual com o objetivo de
preservar a saúde individual e coletiva.

    Parágrafo único. Os recursos repassados pelo Estado e União, destinados à saúde
não poderão ser utilizados em outras áreas.

  
Art. 120. Município promoverá por todos os meios ao seu alcance:

    I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação,
transporte, lazer e saúde;

    II - acesso universal e igualitário a todos os habitantes do Município às ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação.

  
Art. 121. As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita,
preferencialmente, através de serviços públicos e, complementarmente, através de
terceiros.

    Parágrafo único. É vedado ao Município cobrar do usuário pela prestação de serviços
de assistência à saúde mantidos pelo Poder Público ou contratados com terceiros.

  
Art. 122. São atribuições do Município, no âmbito da saúde:

    I - planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde;
    II - firmar convênios com os órgãos da Saúde Federal, Estadual ou de outros

Municípios;
    III - gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes às condições e aos

ambientes de trabalho;
    IV - executar, em colaboração com o Estado, serviços de: Vigilância epidemiológica;

Vigilância Sanitária; alimentação e nutrição;
    V - planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado e

a União;
    VI - executar a política de insumos e equipamentos para a saúde;

    VII - fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde
humana e atuar, junto aos órgãos Estadual e Federal competentes para controlá-las;

    VIII - gerir laboratórios públicos de saúde;
    IX - avaliar e controlar a execução de convênios e contratos celebrados pelo Município

com entidades privadas prestadoras de serviços de saúde;
    X - estimular a formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do

meio ambiente;
    XI - desenvolver ações específicas de preservação e manutenção de serviços públicos

de saúde de atendimento especificado e gratuito para crianças, adolescentes, idosos,
portadores de deficiências físicas, sensorial, mental ou múltiplos;

    XII - criar programas e serviços públicos gratuitos destinados ao atendimento
especializado e integral de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes,
objetivando a educação, a assistência e a recuperação dos mesmos;

    XIII - criar e promover campanhas educativas e preventivas das doenças sexualmente
transmissíveis;

    XIV - prestar assistência continuada à saúde das crianças matriculadas nas Creches e
Escolas Públicas Municipais, garantindo a realização, através de serviços próprios ou
contratados, de exames anuais oftalmológicos, audiológicos e da aferição da aptidão
para a prática da educação física e desportos.

  
Art. 123. A Lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho Municipal
da Saúde que terá as seguintes atribuições:

    I - formular a Política Municipal da Saúde;
    II - planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados a saúde;

    III - aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos municipais de
saúde.

  
Art. 124. O Prefeito Municipal convocará, no mínimo 02 (duas) vezes por ano, o

http://ceaam.net/lef/CF88.htm
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Conselho Municipal de Saúde para avaliar a situação do Município, com ampla
participação da Sociedade, e fixar as diretrizes gerais da Política de Saúde Municipal.

  
Art. 125. As Instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema
Municipal de Saúde, mediante o contrato de direito Público ou Convênio, tendo
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

  
Art. 126. O Sistema de Saúde, no âmbito do Município, será financiado com recursos do
Orçamento Municipal, do Estado, da União da Seguridade Social, além de outras fontes.

  
Art. 127. Ao Município cabe propiciar recursos educacionais que assegurem o exercício
do direito ao planejamento familiar, fornecendo métodos contraceptivos, bem como a
livre decisão da mulher, homem ou casal, tanto para exercer a procriação como para
evitá-la.

  
Art. 128. O Município promoverá anualmente um Seminário sob, a Saúde Municipal,
com a finalidade de participação e conscientização popular.

  

Seção IV - Da Educação
Art. 129. O Ensino Público Municipal será ministrado com base nos seguintes princípios:

    I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
    II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber;

    III - valorização dos profissionais do ensino através de Plano de Carreira;
    IV - gestão democrática do ensino;

    V - garantia de padrão e qualidade;
    VI - respeito ao conhecimento e à experiência extra-escolar do aluno;

    VII - gratuidade;
    VIII - zelar por todos os meios ao seu alcance, pela permanente do educando na

escola;
    IX - compromisso com a luta contra todas as formas discriminação.

  
Art. 130. O Município promoverá e assegurará:

    I - o ensino fundamental, diurno e/ou noturno, obrigatório e gratuito, inclusive para os
que não tiverem acesso na idade própria;

    II - atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas
suplementares, de material didático, escolar transporte, alimentação e assistência à
saúde, extensivo aos excepcionais e deficientes físicos;

    III - atendimento em Escolas de Educação Infantil - Creches (4 meses a 3 anos) Pré-
Escola (4 a 6 anos);

    IV - adequação dos currículos escolares as peculiaridades do Município, valorizando
sua cultura tradição e patrimônio histórico, artístico, cultural, ambiental e religioso.

    § 1º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Município, ou sua oferta irregular,
importa responsabilidade da autoridade competente.

    § 2º O Município atuará prioritariamente no Ensino Fundamental e ofertará a Educação
Infantil em Creches e Pré-Escolas (conforme art. 11 da Lei 9.394/96).

  
Art. 131. O Município deverá estabelecer e implantar políticas de educação para a
segurança no trânsito, em parceria com o Estado e a Sociedade.

  
Art. 132. Os estabelecimentos Públicos Municipais de ensino, estarão à disposição da
Comunidade para fins comunitários com anuência do Poder Público.

  
Art. 133. O Município participará, em conjunto com o Estado e a União, de programas de
erradicação do analfabetismo, universalização do ensino fundamental e no atendimento
aos portadores de deficiência física, mental e super-dotados.

  
Art. 134. A atividade de implantação e supervisão da Educação Infantil Creches (4
meses a 3 anos), Pré-Escola (4 anos a 6 anos), fica a cargo da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

    Parágrafo único. (Este parágrafo foi revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº
021/2002).

  
Art. 135. É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários, organizarem-se em
todos os estabelecimentos Municipais de ensino, através de Associações, Grêmios e
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outras formas.
    Parágrafo único. Os Diretores de Escolas Públicas Municipais serão escolhidos

mediante eleição direta pela Comunidade Escolar, na forma da Lei.
  

Art. 136. O Município incentivará as empresas a proporcionar ensino fundamental ou
médio gratuito a seus funcionários, através de uma estrutura adequada e integrada à
Rede Pública, de conformidade com a Lei.

  
Art. 137. O Município incentivará a participação popular através das Associações de
Bairro, no desenvolvimento de manifestação Culturais, Tradicionalistas, Artísticas e
Folclóricas.

  

Seção V - Do Meio Ambiente
Art. 138. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade e o dever de defende e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações.

    § 1º Fica mantida a Comissão Municipal de Defesa do Meio Ambiente CONDEMA.
    § 2º Para assegurar a efetividade do direito previsto no "caput" deste artigo, incumbe

ao Poder Público:
       I - conservar as obras e monumentos artísticos, históricos, paisagísticos e naturais

tombados, responsabilizando-se, na forma da Lei, o agente público, em caso de ruína,
deterioração ou mutilação;

       II - fiscalizar, manter os banhados, açudes e as reservas florestais públicas e
privadas, as margens de arroios, do Rio do Sinos, principalmente as encostas do Cerro
de Dois Irmãos, denominado Quatro Colônias, devendo ser delimitadas suas áreas e
registradas no Cartório competente;

       III - licenciar a localização, instalação e operação de atividade poluidoras ou
agressoras ao meio ambiente, somente após liberação pelos Órgãos Federais e
Estaduais competentes, ouvido a Promotor Pública, a Comissão Municipal de Defesa ao
Meio Ambiente CONDEMA e demais órgãos de defesa do meio ambiente do Município;

       IV - incentivar de todas as formas as Associações de Proteção Meio Ambiente,
legalmente constituídas, respeitando sua independência de atuação;

       V - criar e manter serviços de incentivos e acompanhamento de preservação
florestal;

       VI - estruturar a administração integrada dos recursos ambientais, participando,
obrigatoriamente, da gestão da bacia hidrográfica com outros Municípios;

       VII - regulamentar o trânsito, armazenamento e uso de materiais radioativos e
perigosos, substâncias químicas perigosas, agrotóxicas, biocidas, herbicidas e similares.

    § 3º O Poder Público Municipal é obrigado a exigir a reconstituição do ambiente
degradado resultante da mineração, conforme dispõe o § 2º do artigo 225 da
Constituição Federal.

    § 4º O Poder Público Municipal, por si ou por seus concessionários, é obrigado a
coletar, tratar e destinar adequadamente os resíduos domiciliares e de limpeza urbana.

       I - caberá ao Poder Público Municipal elaborar programa de tratamento de esgoto
cloacal.

  
Art. 139. As pessoas jurídicas, públicas ou privadas são responsáveis pela coleta,
tratamento e destinação final dos resíduos poluentes por elas gerados.

    Parágrafo único. O descumprimento implicará em multas estabelecidas em Lei, sem
prejuízo da suspensão ou da cassação do alvará de licença para funcionamento.

  
Art. 140. É vedada no Município qualquer tipo de caça bem como o comércio de animais
silvestres.

  
Art. 141. Na criação de novos Loteamentos no Município, tanto do Poder Público como
da iniciativa privada, as áreas verdes, praças e passeios deverão ser arborizados de
imediato e no mínimo com 50% (cinquenta por cento) de árvores frutíferas.

    Parágrafo único. Nos Loteamentos Populares de competência do Poder Público
Municipal, ainda não arborizados, o Município executará o respectivo plantio de árvores.

  

Seção VI - Da Assistência Social
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Art. 142. O Município prestará assistência social a quem dela necessitar visando, entre
outros, os seguintes objetivos:

    I - proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
    II - amparo aos carentes e aos desassistidos;

    III - promoção e integração ao mercado de trabalho;
    IV - habilitação e reabilitação das pessoas deficientes e promoção de sua integração à

Vida Comunitária.
  

Art. 143. O Município incentivará as ações particulares na Assistência Social,
especialmente as desenvolvidas por Instituição Privadas sem fins lucrativos.

  
Art. 144. As Creches Municipais serão utilizadas prioritariamente por crianças carentes.

    Parágrafo único. Havendo vagas nas Creches Municipais, poderá o Poder Público
firmar convênios com entidades privadas para a utilização das mesmas.

  
Art. 145. O Município promoverá programas de interesse social destinados a facilitar o
acesso da população à habitação, priorizando:

    I - a regulamentação fundiária;
    II - a dotação de infra-estrutura básica e de equipamentos sociais;

    III - a implantação de empreendimentos habitacionais.
    Parágrafo único. O Município apoiará a construção de moradias populares realizadas

pelos próprios interessados, por regime de mutirão, por cooperativas e outras formas
alternativas.

  
Art. 146. Os recursos na área de Assistência Social será prioritariamente aplicados em
programas de cunho coletivo e que promovam a emancipação progressiva dos usuários.

  
Art. 147. O Município manterá casas-albergues para idosos, mendigos, crianças e
adolescentes abandonados, sem lar ou família, aos quais se darão as condições de bem
estar e dignidade humana.

  
Art. 148. O Município estimulará entidades particulares a criar centros de convivência
para idosos e casas-lares de cuidados diversos, evitando o isolamento e a
marginalização social, garantindo sua dignidade.

  
Art. 149. O Município estimulará alternativas de participação do idoso e do deficiente
físico no mercado de trabalho.

  
Art. 150. Município prestará auxílio funerário ao indigente, na forma da Lei.

  
Art. 151. A Lei Municipal estabelecerá normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público, a fim de garantir acesso às pessoas portadoras de deficiência
física.

  

Seção VII - Da Cultura
Art. 152. O Município estimulará a Cultura, garantindo o pleno e efetivo exercício dos
respectivos direitos, bem como acesso a suas fontes, apoiando e incentivando a
valorização e a difusão das manifestações culturais.

  
Art. 153. Constituem direitos Culturais garantidos pelo Município:

    I - a liberdade de criação e expressão artística;
    II - o acesso à educação artística e ao desenvolvimento da criatividade, principalmente

nos estabelecimentos de ensino;
    III - o amplo acesso a todas as formas de expressão cultural;

    IV - o apoio e o incentivo à produção, difusão e circulação dos bens culturais;
    V - o acesso ao patrimônio cultural do Município.

  
Art. 154. O Poder Público, com a colaboração da Comunidade, protegerá o patrimônio
cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriações e
outras formas de acautelamento e preservação.

    § 1º Os proprietários de bens de qualquer natureza, tombados pelo Município,
receberão incentivos para preservá-los.

    § 2º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da Lei.
    § 3º As Instituições Públicas Municipais ocuparão preferencialmente prédios tombados,
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desde que não haja ofensa a sua preservação.
  

Art. 155. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano disporá, necessariamente, sobre
a proteção do patrimônio histórico e cultural.

  

Seção VIII - Do Desporto e Lazer
Art. 156. É dever do Município fomentar e amparar o desporto, o lazer e a recreação,
como direito de todos, observando:

    I - a promoção prioritária do desporto educacional, em termos de recursos humanos,
financeiros e materiais, em suas atividades meio e fim;

    II - a dotação de instalações esportivas e recreativas para a instituições públicas;
    III - a garantia de condições para a prática de educação física, do lazer e do esporte ao

deficiente físico, sensorial e mental;
    IV - incentivo ao esporte amador;

    V - implantação de áreas para a prática de esporte e lazer;
    VI - o Ginásio Municipal de Esportes será usado prioritariamente para a prática

esportiva, educação física e atividades culturais.
  

Art. 157. O Município incentivará as iniciativas de caráter privado que promovam o
desporto e o lazer.

  

Seção IX - Do Turismo
Art. 158. A Lei Municipal estabelecerá a política do turismo para Município como forma
de desenvolvimento social, econômico e cultura destacando:

    I - as características naturais;
    II - os eventos culturais, artísticos e esportivos.

  

Seção X - Da Agricultura e Pecuária
Art. 159. O Município dará total apoio às atividades agrícolas, observando
principalmente os seguintes itens:

    I - assistência técnica, veterinária e extensão rural;
    II - incentivo à pesquisa e preparação do solo;

    III - incentivo ao cooperativismo e associativismo;
    IV - desenvolvimento e preservação da infra-estrutura;

    V - organização de feiras de produtos agrícolas;
    VI - incentivo à atividade agro-pecuária;

    VII - criação de estação de mudas;
    VIII - incentivo à criação de espécies alternativas de acordo com as características,

exigências e necessidades locais.
  

 
Campo Bom, 03 de abril de 1990.

  
 

Vereadores que compõem o Poder Legislativo:
  

Domívio Libério da Silva
  

Flávio Oremir Wetter
  

Erci Capelletti
  

Marco Antônio Batista Orsi Júnior
  

Paulo Alaerte Martins
  

Léo Silvano
  

Renê Blos
  

Celene Íris Adam Thöen
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Delmar Teixeira de Moraes

  
Rogério José Martins

  
José Alfredo Orth

  
Valdir de Ataydes

  
José Moacir D'Ávila

  
Daltro Renato Wolff

  
Paulo Henrique da Luz

  
Danilo João da Silva

  
Nelson Schneider

 
 
 

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 1º O Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal, o Presidente Câmara e os Vereadores
devem prestar o compromisso de manter e cumprir a Lei Orgânica.

    Parágrafo único. O compromisso referido no caput deve ser prestado no ato e na data
da promulgação da Lei Orgânica.

  
Art. 2º As Leis Complementares e Ordinárias que regulamentam direitos outorgados
nesta Lei Orgânica Municipal, sem prazo expresso vigência, devem ser submetidos e
aprovados pela Câmara Municipal, prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

  
Art. 3º O Poder Público Municipal deve realizar, no prazo máximo de 6 (seis) meses,
completo e detalhado levantamento de todas as áreas públicas de propriedade do
Município, mantendo cadastros sobre os mesmos.

    Parágrafo único. Encerrado o levantamento e o respectivo cadastro, o Executivo
Municipal enviará o mesmo à Câmara de Vereadores.

  
Art. 4º A atual Administração Pública Municipal encaminhará ao Legislativo Municipal o
Projeto de Lei do Plano Plurianual até 30 (trinta) de setembro de 1990 e deverá ser
devolvido para sanção no prazo de 60 (sessenta) dias, com vigência até o final do
primeiro exercício financeiro do mandato subsequente.

  
Art. 5º No prazo de 30 (trinta) dias da promulgação desta Lei Orgânica, deverão iniciar
os estudos para a reavaliação do Plano Diretor e Desenvolvimento Urbano, instituição do
Plano Diretor de Saneamento Básico e o Plano Diretor de Proteção Ambiental.

  
Art. 6º O Poder Executivo Municipal, no prazo de dois anos, contar da promulgação da
presente Lei, implantará no mínimo uma escola de tempo integral, visando ao
atendimento dos alunos mais carentes.

  
Art. 7º O Município tem o prazo de um ano, contados da vigência desta Lei, para
procederão ao arrolamento e mapeamento das áreas rurais regularizando os critérios de
prevenção. Ficam suspensas, até a apreciação do Projeto de Lei referido, qualquer
projeto de parcelamento do solo nas referidas áreas.

  
Art. 8º No prazo de um ano da promulgação desta Lei Orgânica, fica o Município
obrigado a elaborar e encerrar levantamento de todas as áreas verdes nativas de seu
território, discriminando a localização e tamanho aproximado.

  
Art. 9º A eleição da Mesa Diretora e as Comissões Permanentes da Câmara de
Vereadores, serão feitas na 1ª Sessão Ordinária após a promulgação da Lei Orgânica,
para o ano de 1.990.

  
Art. 10. O número de Vereadores para a próxima Legislatura é fixado em 9 (nove).
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   § 1º Em caso de alteração dos Dispositivos Constitucionais que regem a matéria, o
número máximo fixado no "caput" deste artigo, será automaticamente elevado para o
número máximo permitido pela Constituição Federal.

    § 2º O prazo previsto no artigo 33, inciso XIV desta Lei, não será observado para o
disposto neste artigo.

  

TÍTULO V - DA DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 11. Esta Lei Orgânica e as Disposições Finais e Transitórias depois de assinadas
pelos Vereadores, serão promulgadas simultaneamente pela Mesa da Câmara Municipal
e entram em vigor na data de sua publicação.

  
 

Campo Bom, 03 de abril de 1.990
  

 
Vereadores que compõem o Poder Legislativo:
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Erci Capelletti

  
Marco Antônio Batista Orsi Júnior

  
Paulo Alaerte Martins

  
Léo Silvano
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José Alfredo Orth
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José Moacir D'Ávila

  
Daltro Renato Wolff

  
Paulo Henrique da Luz

  
Danilo João da Silva

  
Nelson Schneider

  
Participante: Osvino Nunes Pinheiro

 
 
 

MESA DA CÂMARA
  

Presidente: Daltro Renato Wolff
 Vice-Presidente: Marco Antônio Batista Orsi Jr.

 1º Secretário: José Alfredo Orth
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