
LEI ORGÂNICA

LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE
GUAÍBA/RS.

PREÂMBULO

Nós, Vereadores, representantes do povo guaibense, reunidos em Câmara Constituinte
Municipal, com os poderes outorgados pelas Constituições da República Federativa do
Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, com o ideal de estruturar uma sociedade onde a
Justiça, a Igualdade, a Fraternidade, a Moral e o Trabalho sejam os princípios básicos no
exercício da plena Democracia, promulgamos, invocando a proteção de Deus, esta Lei
Orgânica do Município de Guaíba.

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 O Município de Guaíba, parte integrante da república Federativa do Brasil e do
Estado do Rio Grande do Sul, organiza-se autônomo em tudo que respeite a seu peculiar
interesse, regendo-se por esta Lei Orgânica e demais leis que adotar, respeitados os
princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.

 São poderes do Município, independentes e harmônicos, o Legislativo e o
Executivo.

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

 Os símbolos do Município são a bandeira, o Hino, o Brazão e outros que vierem a
ser estabelecidos em Lei, representativos de sua cultura e história.

 A autonomia do Município se expressa:

I - pela eleição direta dos Vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal;

II - pela eleição direta do Prefeito e do Vice-Prefeito que compõem o Poder Executivo
Municipal;

III - pela administração própria, no que respeite a seu peculiar interesse.

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º
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Capítulo II
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA

 Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse
e ao bem estar de sua população, cabendo-lhe privativamente dentre outras, as seguintes
atribuições:

I - legislar sobre assunto de interesse local;

II - suplementar as legislações Federal Estadual no que couber;

III - elaborar o Plano Diretor de desenvolvimento Integrado observadas as Leis estadual e
Federal;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação Estadual;

V - manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação pré-escolar e do 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 taxas, tarifas ou preços públicos;

IX - dispor sobre organização, administração, utilização e alienação de bens públicos;

XI - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos;

XII - organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos locais;

XIII - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos
industriais, comerciais, prestadoras de serviços de quaisquer outros;

XIV - cassar licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial a
saúde, a higiene, ao sossego, a segurança ou aos bons costumes e ao meio ambiente,
suspendendo a atividade ou determinando o fechamento definitivo do estabelecimento;

XV - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços,
inclusive a dos concessionários;

Art. 6º
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XVI - regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso
comum;

XVII - regular a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano,
determinar o itinerário e os pontos das paradas dos transportes coletivos;

XVIII - conceder, permitir, autorizar e disciplinar os serviços de transporte coletivo e de
táxis, fixando as respectivas tarifas;

XIX - fixar e sinalizar as zonas do silêncio, de trânsito e de trafego em condições especiais;

XX - disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a carga máxima permitida a
veículos que circulem em vias públicas municipais;

XXI - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e
fiscalizar a sua utilização;

XXII - promover a limpeza das áreas verdes, vias e logradouros públicos, remoção e
destino de lixo e de outros resíduos de qualquer natureza;

XXIII - fixar os feriados municipais, bem como o horário para funcionamentos industriais e
serviços, facultando a livre iniciativa do comércio, observadas as normas federais
pertinentes;

XXIV - dispor sobre serviços funerários e de cemitério;

XXV - regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e
anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda,
nos locais sujeitos ao poder de policia municipal;

XXVI - prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por
seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada;

XXVII - dispor sobre registro, vacinação e captura de animais com a finalidade percipua de
erradicar as moléstias de que possam a ser portadoras ou transmissoras;

XXIX - dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em
decorrência de transgressão de legislação municipal;

XXX - regular a exploração, recuperação e ocupação de áreas de recursos minerais;

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

XXXII - promover os seguintes serviços:

a) mercados feiras e serviços afins;
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b) construção e conservação de estradas e caminhos municipais;
c) transportes coletivos estritamente municipais;
d) iluminação pública.

XXXIII - assegurar a expedição de certidões requeridas as repartições administrativas
municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os
prazos de atendimento.

XXXIV - criar o serviço de guarda municipal, bem como estabelecer a reorganização e
competência desta força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações municipais;

XXXV - estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos, da poluição do meio
ambiente, do espaço aéreo, das águas, fontes naturais e cachoeiras;

XXXVI - impedir qualquer tipo de construção clandestina em áreas delimitadas como de
interesse público;

XXXVII - participar de entidades que congregam outros municípios, na forma da Lei;

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA COMUM

 É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado,
observada a Lei Complementar Federal, o exercício do zelo pela guarda da Constituição,
das Leis, das Instituições Democráticas e conservação do patrimônio público.

 O Município pode celebrar com a União o Estado e Municípios, mediante
autorização da Câmara Municipal para execução Leis, serviços e decisões, bem como para
executor encargos análogos dessas esferas.

§ 1º Os convênios devem visar à realização de obras ou a exploração de serviços públicos
de interesse comum;

§ 2º Nos convênios ou consorcio com outros Municípios da mesma comunidade
socioeconômica, o Município pode criar entidades intermunicipais para realização de obras,
atividades ou serviços específicos de interesse comum, devendo os mesmos serem
aprovados por leis dos municípios que eles participem;

§ 3º É permitido delegar entre o Estado e o Município, também por convênio, os serviços
de competência concorrente, assegurados os recursos necessários.

 Compete ainda ao Município, concorrentemente com a União ou o Estado, ou
supletivamente a eles:

I - zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública;

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º
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II - promover o ensino, a educação e a cultura;

III - estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como as defesas contra as formas de
exaustão do solo;

IV - abrir e conservar estradas e determinar a execução de serviços públicos específicos;

V - promover a defesa sanitária, vegetal e animal, bem como o controle de insetos e
animais daninhos;

VI - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de artes e outros bens
de valor histórico, artístico e cultural;

VII - amparar a maternidade, a infância e os desassistidos, coordenando e orientando os
serviços no âmbito do Município;

VIII - estimular a educação e a prática esportiva;

IX - proteger a juventude contra toda a exploração, bem como os fatores que possam
conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual;

X - tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidade infantis, bem
como medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis;

XI - incentivar o comércio, a industria, a agricultura, o turismo e outras atividades que
visem ao desenvolvimento econômico;

XII - fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte dos gêneros
alimentícios destinados ao abastecimento público;

XIII - regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas pelas Constituições Federal e
Estadual.

Capítulo III
DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

 O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores,
composto de 21 (vinte e um) membros.

 A Câmara Municipal de Vereadores reúne-se independente de convocação, no dia
1º (primeiro) de março de cada ano, para abertura da Sessão Legislativa, funcionando
ordinariamente de 1º (primeiro) de março a 15 (quinze) de julho e de 1º (primeiro) de agosto

Art. 10

Art. 11
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a 15 (quinze) de dezembro.

§ 1º no primeiro ano de cada Legislatura a Câmara reunir-se-á em 1º (primeiro) de janeiro
para posse dos Vereadores, eleição da Mesa Diretora e, com voto aberto, receber o
compromisso e dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito e a seguir instalar a Comissão
Representativa;

§ 2º Não sendo útil o 1º (primeiro) dia de março, a reunião da câmara Municipal de
Vereadores automaticamente ficará transferida para o 1º (primeiro) dia útil do mesmo mês;

§ 3º Durante a Sessão legislativa ordinária, a Câmara funcionará no mínimo uma vez por
semana;

§ 4º A posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorrerá em Sessão Solene,
que se realizará com a presença da maioria dos Vereadores eleitos sob a Presidência do
Vereador mais idoso dentre os presentes.

§ 5º Inexistindo número legal, o Prefeito tomara posse na mesma data, conforme preceitua
o artigo 49 (quarenta e nove) em seu parágrafo 1º (Primeiro) desta Lei Orgânica,
permanecerá na Presidência o Vereador mais idoso dentre os presentes, que convocará
Sessões diárias, até que seja eleita a Mesa Diretora.

§ 6º O Vereador que não tomar posse na Sessão prevista no Parágrafo Primeiro deverá
faze-lo dentro do prazo de 15 (quinze) dias do inicio do funcionamento da Câmara sob pena
de perda de mandato, salvo motivo de força maior.

§ 7º O mandato da Mesa da Câmara terá 01 (um) ano de duração, sendo permitida a
reeleição por mais 01 (um) ano.

§ 8º A eleição para o mandato seguinte dar-se-á na ultima Sessão Ordinária da Segunda
Sessão Legislativa e a transmissão de cargos no dia 31(trinta e um) de dezembro.

 As Comissões Permanentes serão em número de 05 (cinco):

I - Comissão de Justiça e Redação;

II - Obras e Serviços Públicos;

III - Saúde, Educação, Cultura e Meio Ambiente;

IV - Finanças e Orçamento;

V - De Direitos Humanos e Defesos do Consumidor.

 A Mesa da Câmara se compõe de Presidente, do vice-presidente, do Primeiro
Secretário e do Segundo Secretário, os quais se substituirão nesta ordem.

Art. 12

Art. 13
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 Cada Legislatura terá duração de quatros anos, compreendendo cada ano, uma
Sessão Legislativa.

 A Câmara Municipal terá seus trabalhos normalizados por esta Lei Orgânica e pelo
Regimento Interno.

 A convocação extraordinária da câmara cabe ao seu Presidente, a um terço do
seus membros, à Comissão Representativa ou ao Prefeito.

§ 1º Nas Sessões legislativas extraordinárias à Câmara somente pode deliberar sobre a
matéria da convocação.

§ 2º Para as Reuniões extraordinárias a convocação dos Vereadores será pessoal e por
escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

 Na composição será assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos.

 A Câmara Municipal funciona com a presença, no mínimo, da maioria absoluta de
seus membros, e as deliberações são tomadas por maioria de votos presentes, salvo casos
previstos nesta Lei Orgânica e no Regimento Interno.

§ 1º Quando se tratar de votação do Plano Diretor, do Orçamento, de empréstimo, de
auxilio a empresa, de concessão de privilégios e de matéria que verse interesse particular,
o quorum mínimo prescrito é de 2/3 (dois terços) de seus membros, e as deliberações são
tomadas pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores.

§ 2º O Presidente da Câmara vota somente quando houver empate, quando a matéria
exigir presença de 2/3 (dois terços) e nas votações secretas.

 As Sessões da Câmara são públicas, e o voto é aberto.

 Anualmente dentro de 60 (sessenta) dias do início da Sessão Legislativa a Câmara
receberá em Sessão Especial o Prefeito, 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, a Câmara receberá em Sessão previamente designada.

 A Câmara Municipal ou suas Comissões, a requerimento da maioria de seus
membros, podem convocar Secretários Municipais, Titulares de Autarquias ou de
Instituições de que participe o Município para comparecerem perante elas a fim de prestar
informações sobre assunto previamente designado e constante de convocação.

§ 1º Exposição em torno das informações solicitadas deverá ser enviada à Câmara, 03

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21
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(três) dias úteis antes do comparecimento.

§ 2º Independente de convocação, qualquer autoridade representante de serviço público,
ou representante da Sociedade Civil Organizada, legalmente constituída, quando desejar
prestar esclarecimento ou solicitar providências legislativas poderá faze-lo em dia e hora
designados pela Mesa Diretora ou qualquer das Comissões.

SEÇÃO II
DOS VEREADORES

 Os Vereadores eleitos na forma da Lei gozam de garantia que a mesma lhe
assegura pelas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato.

Parágrafo Único - Fica assegurada a imunidade do Vereador por suas palavras quando no
uso da tribuna.

 É vedado ao Vereador:

I - desde a diplomação;

a) celebrar contrato com a administração pública municipal;

II - desde a posse:

a) ser Diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com privilégio, isenção ou favor
em virtude de contrato com a administração pública municipal;
b) exercer outro mandato público eletivo.

 Sujeita-se a perda de mandato o Vereador que:

I - infringir qualquer das disposições estabelecidas no artigo anterior;

II - utilizar-se do mandato para pratica de atos de corrupção, de improbidade administrativa
ou atentatórias as instituições vigentes;

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

IV - faltar consecutivamente a um decimo das Sessões Ordinárias numa Sessão
Legislativa, salvo a hipótese prevista no parágrafo primeiro;

V - fixar domicilio eleitoral fora do Município.

§ 1º As ausências não serão consideradas faltas quando por motivo de força maior;

§ 2º É objeto de disposições regimentais o rito a ser seguido nos casos deste artigo,

Art. 22

Art. 23

Art. 24
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respeitadas as legislações Estadual e Federal.

 O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou Diretoria equivalente,
não perde o mandato desde que se afaste do exercício da vereança.

 Nos casos do artigo anterior e nos de licença, legitimo impedimento, vaga por morte
ou renúncia, o Vereador será substituído pelo suplente convocado nos termos da Lei.

§ 1º O legitimo impedimento deve ser reconhecido pela própria Câmara e o Vereador
impedido será considerado como em plena investidura de seu mandato, sem direito a
remuneração com a convocação do suplente.

§ 2º No caso de impedimento por doença incapacitante perceberá a parte fixa do subsidio.

§ 3º O suplente será convocado imediatamente após a ocorrência de qualquer das
situações previstas no "caput" deste artigo.

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

 Compete a Câmara Municipal com a sanção do Prefeito:

I - Legislar sobre todas as matérias atribuídas ao Município pelas Constituições da União e
do Estada e por esta Lei Orgânica;

II - legislar sobre tributos de competência municipal;

III - legislar sobre a criação e extinção de cargos e funções do Município, bem como fixar e
alterar vencimentos e outras vantagens pecuniárias;

IV - legislar sobre concessão dos serviços públicos do Município;

V - legislar sobre a concessão e permissão de uso dos próprios municipais;

VI - legislar sobre a criação, alteração, reforma ou extinção de órgãos municipais;

VII - votar:

a) o plano plurianual;
b) as diretrizes orçamentárias;
c) os orçamentos anuais;
d) as metas prioritárias;
e) o plano de auxilio e subvenções;
f) o plano diretor e suas deliberações;
g) as leis que disponham sobre a alienação de bens móveis e imóveis;

Art. 25

Art. 26

Art. 27
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VIII - decretar leis;

IX - dispor sobre a divisão territorial do município, respeitadas as legislações Federal e
Estadual;

X - deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de
seu pagamento;

XI - transferir temporária ou definitivamente a sede do município, quando o interesse
público o exigir;

XII - cancelar nos termos da Lei a divida ativa do Município, autorizar a suspensão da
cobrança e a revelação de ônus e juros.

 É de competência Exclusiva da Câmara Municipal:

I - eleger sua Mesa, elaborar seu Regimento Interno e dispor sobre sua organização e
polícia;

II - propor a criação e extinção de cargos de seu quadro de pessoal de serviços, sobre o
provimento dos mesmos, bem como fixar e alterar seus vencimentos e outras vantagens;

III - emendar a Lei Orgânica ou reforma-la;

IV - representar pela maioria de seus membros, a intervenção do Município;

V - autorizar convênios de interesse municipal: (Inciso V declarado inconstitucional,
conforme ADIN nº 70062236427)

VI - exercer a fiscalização da administração financeira orçamentária do Município com
auxilio do Tribunal de Contas do Estado e julgar as contas do Prefeito;

VII - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito municipais a se afastarem do Município e do
Estado por mais de 05 (cinco) dias úteis, comunicando o destino e o objetivo, quando se
afastarem do Estado;

VIII - mudar temporária ou definitivamente a sede do legislativo;

IX - solicitar informações por escrito ao Executivo;

X - dar posse ao Prefeito, bem como declarar extinto o seu mandato nos casos previstos
em Lei;

XI - conceder licença ao Prefeito;

XII - criar Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fato determinado ocorrido no

Art. 28
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âmbito da administração municipal ou praticada por agente da administração ou Vereador;

XIII - propor ao Prefeito a execução de qualquer obra ou medida que interesse a
coletividade ou ao serviço público;

XIV - conceder títulos honoríficos;

XV - dar publicidade, em quadro apropriado, das comunicações oriundas do Executivo
Municipal, num prazo de até 12 (doze) horas do seu recebimento;

 Compete ainda exclusivamente a Câmara Municipal fixar a remuneração para
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores até 30 (trinta) dias antes do pleito de cada legislatura,
observando o artigo 52 (cinqüenta e um) e seus parágrafos.

Parágrafo Único - se a remuneração não for fixada no prazo estipulado neste artigo, o valor
da mesma corresponderá a sistemática de calculo vigente na legislatura anterior, com as
devidas correções de valores pelos índices oficiais de correção.

SEÇÃO IV
DA COMISSÃO REPRESENTATIVA

 A Comissão Representativa funciona no recesso da câmara Municipal e tem as
seguintes atribuições:

I - zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo;

II - zelar pela observância da Lei Orgânica;

III - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se ausentarem do Município e do Estado;

IV - convocar extraordinariamente a Câmara;

V - tomar medidas urgentes de competência da Câmara Municipal;

Parágrafo Único - As normas relativas ao desempenho das atribuições da Comissão
Representativa são estabelecidas no Regimento Interno da Câmara ;

 A Comissão Representativa, constituída por numero impar de Vereadores, é
composta pela Mesa e representantes indicados pelos partidos políticos com assento na
Casa;

§ 1º A Presidência da Comissão Representativa cabe ao Presidente da câmara, cuja
substituição se faz na forma regimental;

§ 2º O numero de membros adicionais da Comissão Representativa deve perfazer no
mínimo 03 (três), observada tanto quanto possível a proporcionalidade da representação

Art. 29

Art. 30

Art. 31
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partidária.

 A Comissão Representativa deve apresentar relatório dos trabalhos por ela
realizados quando do reinicio do período de funcionamento ordinário da Câmara.

SEÇÃO V
DAS LEIS DO PROCESSO LEGISLATIVO

 O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - emendas a Lei Orgânica;

II - Leis Ordinárias;

III - Decretos legislativos;

IV - Resoluções.

 São ainda, entre outras, objeto de deliberação da Câmara Municipal, na forma do
Regimento Interno:

I - autorizações;

II - indicações;

III - requerimentos;

IV - moções.

 A Lei Orgânica pode ser emendada mediante proposta:

I - Vereadores;

II - do Prefeito;

III - dos eleitores do Município;

§ 1º No caso do item I, a proposta deverá ser subscrita por 1/3 (um terço) dos membros da
Câmara municipal;

§ 2º No caso do item III, a proposta deverá ser subscrita no mínimo por 5% (cinco por
cento) dos eleitores do Município.

 Em qualquer dos casos da artigo anterior, a proposta será discutida e votada em
duas Sessões dentro de 60 (sessenta) dias a contar de sua leitura em Plenário, e ter-se-á
por aprovada quando obtiver em ambas as votações, 2/3 (dois terços) dos votos dos

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36
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membros da Câmara Municipal.

 A emenda da Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com
o respectivo número de ordem.

 A iniciativa das Leis Municipais, salvo nos casos de competência exclusiva, cabe a
qualquer Vereador, Comissão Permanente da Câmara, ao Prefeito ou ao eleitorado.

Parágrafo Único - A Lei de iniciativa popular de que trata este artigo será exercida pelo
eleitorado, representada por entidade comunitária legalmente constituída e subscrita no
mínimo por 5% (cinco por cento) do eleitorado do bairro interessado.

 No inicio ou em qualquer fase da tramitação de projeto-de-lei de iniciativa do
Prefeito, este poderá solicitar a Câmara Municipal que aprecie no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias a contar do pedido.

§ 1º Se a Câmara Municipal não se manifestar sobre o projeto no prazo estabelecido no
"caput" deste artigo, o mesmo será incluído na Ordem do Dia, sobrestando-se a
deliberação sobre os demais assuntos, para que se ultime a votação;

§ 2º Os prazos deste artigo e seus parágrafos não correrão nos períodos de recesso da
Câmara Municipal.

 A requerimento de Vereador, projetos-de-lei decorridos 30 (trinta) dias do seu
recebimento, serão incluídos na Ordem do Dia mesmo sem parecer.

Parágrafo Único - O projeto somente pode ser retirado da Ordem do Dia a requerimento do
autor, aprovado pelo Plenário

 Toda matéria passível de votação pelo Plenário da Câmara deverá receber o
parecer de no mínimo 02 (duas) Comissões Permanentes, por indicação da Mesa Diretora.

 A matéria que receber parecer contrária de todas as Comissões que tiverem
examinado, será tida como rejeitada e o processo será arquivado por despacho do
Presidente da Câmara, salvo se a maioria absoluta dos Vereadores requererem sua
votação pelo Plenário.

 A matéria de que trata o artigo anterior ou projeto-de-lei rejeitado ou não
sancionado, assim como a proposta de emenda a Lei Orgânica, rejeitada ou havida por
prejudicada, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma Sessão
legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

 OS projetos-de-lei aprovados pela Câmara Municipal serão enviados ao Prefeito
que, aquiescendo, os sancionará.

§ 1º Se o Prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ao contrário ao

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44
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interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente dentro de 15 (quinze) dias úteis contados
daquele que o recebeu, comunicando os motivos do veto ao Presidente da Câmara dentro
de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º Vetado o projeto e devolvida a Câmara, será ele submetido dentro de 30 (trinta) dias
contados da data da leitura em Plenário, com ou sem parecer, a discussão única
considerando-se rejeitado se em votação obtiver o voto favorável da maioria absoluta da
Câmara, caso em que será enviado ao Prefeito para sanção e promulgação;

§ 3º O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou alínea;

§ 4º O silêncio do Prefeito, decorrido o prazo de que trata o parágrafo primeiro, importa em
sanção, cabendo ao Presidente da Câmara promulga-lo;

§ 5º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo segundo, o veto, será
mantido;

§ 6º Não sendo a Lei sancionada dentro de 48 (quarenta e oito) horas pelo Prefeito nos
casos dos parágrafos 2º (segundo) e 4º (quarto) deste artigo, o Presidente da Câmara
promulgará em igual prazo.

 Nos casos dos incisos III e IV do artigo 33 (trinta e três), considerar-se-á encerrada
a elaboração do Decreto Legislativo ou Resolução com a votação de sua redação final,
cabendo ao Presidente da Câmara a sua promulgação.

 O Código de Obras, o Código de Posturas, o Código Tributário, a Lei do Plano
Diretor, a Lei do Meio Ambiente e o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, bem
como suas alterações somente serão aprovadas pelo voto da maioria absoluta dos
membros do Poder Legislativo.

§ 1º Dos projetos previstos no "caput" deste artigo, bem como das respectivas exposições
de motivos, antes de submetidos a discussão da Câmara, será dada divulgação com maior
amplitude possível.

§ 2º Dentro de 15 (quinze) dias contados da data em que divulgar os projetos referidos no
parágrafo anterior, qualquer entidade da sociedade civil organizada poderá apresentar
emendas ao proponente.

Capítulo IV
DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

 O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliados pelos Secretários do

Art. 45

Art. 46

Art. 47
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Município.

 O Prefeito e o Vice- Prefeito serão eleitos na forma da Lei.

 O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse na Sessão de instalação da Câmara
Municipal, após a posse dos Vereadores e prestarão compromisso de manter, defender e
cumprir a Constituição Federal, Estadual, esta Lei Orgânica e demais leis do País.

§ 1º Caso a Câmara não se reuna para a posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito serão
empossados perante o juiz Eleitoral.

§ 2º O Prefeito, no ato da posse, prestará o seguinte compromisso:

"Prometo cumprir, manter defender a Constituição, a Lei Orgânica e as demais leis
vigentes. Promover o bem coletivo e exercer o meu cargo sob as inspirações do
patriotismo, da lealdade e da honra".

§ 3º Se o Prefeito e o Vice-Prefeito não tomarem posse, decorridos 10 (dez) dias da data
fixada, salvo motivo de força maior, o cargo será declarado vago.

 O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito em seus impedimentos e ausências e
suceder-lhe-á no caso de vaga.

Parágrafo Único - Em caso de impedimento do Prefeito ou Vice-Prefeito chamados ao
exercício de Chefia do Executivo Municipal o Presidente, o vice-presidente e o 1º
Secretário da câmara Municipal que, se não tiverem decorridos 02 (dois) anos de mandato,
convocará nova eleição dentro de 30 (trinta) dias, caso contrário, cumprirá o término do
mandato.

 O Prefeito Municipal perceberá subsídios e representação fixados por Decreto
Legislativo da câmara Municipal, para vigir a partir do ano seguinte ao da fixação,
observado o artigo 29 (vinte e nove) desta Lei Orgânica.

§ 1º A verba de representação do Prefeito não poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento)
do valor do subsídio.

§ 2º A remuneração e a representação do Vice-Prefeito não poderá exceder a 70% e 50%
(setenta por cento e cinqüenta por cento), respectivamente, do valor das parcelas
equivalentes fixadas para o Prefeito.

§ 3º Por motivo de doença, efetivamente comprovada, o Prefeito poderá obter licença, sem
prejuízo do subsídio e da verba de representação.

§ 4º Sem prejuízo do subsídio e da representação, o Prefeito gozara férias anuais de 30
(trinta) dias, devendo comunicação à Câmara Municipal no período em que vai gazá-la.

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52
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 Compete privativamente ao Prefeito:

I - representar o Município em juízo e fora dele;

II - nomear e exonerar os Secretários Municipais, os Diretores de autarquias e
departamentos além de titulares de instituições de que participe o Município, na forma da
Lei.

III - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Lei;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, tornando-as de conhecimento público,
bem como expedir decretos, e regulamentos para a sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

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

VII - declarar a utilidade ou necessidade pública, ou o interesse social, de bens, para fins
de desapropriação ou servidão administrativa;

VIII - expedir atos próprios de sua atividade administrativa;

IX - contratar a prestação de serviços, obras e compras observando o processo licitatório;

X - planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais;

XI - promover os cargos públicos e expedir atos referentes à situação funcional dos
servidores;

XII - enviar ao Poder Legislativo o Plano Plurianual, o projeto-de-lei de Diretrizes
Orçamentárias e as propostas de Orçamento previstos nesta Lei;

XIII - prestar, anualmente, ao Poder Legislativo dentro de 60 (sessenta) dias, após a
abertura do ano legislativo, as contas ao exercício anterior;

XIV - prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 (quinze) dias, as informações solicitadas,
sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre matéria legislativa em tramitação na
Câmara, ou sujeita à Fiscalização do Poder Legislativo, sob pena de responsabilidade;

XV - prestar declaração de bens e tomar posse;

XVI - colocar a disposição da câmara Municipal, dentro de 15 (quinze) dias de suas
requisição, as quantias que devem ser despendidas de uma só vez, e, até o dia 25 (vinte e
cinco) de cada mês a parcela correspondente a 1/12 (um doze avos) de sua dotação
orçamentária prevista;

Art. 52
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XVII - resolver ou informar sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe
forem dirigidos em matéria da competência do Executivo Municipal;

XVIII - oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, às vias logradouros
públicos;

XIX - aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, arruamento e zoneamento
urbano ou para fins urbanos, observadas as diretrizes do Conselho do Plano Diretor;

XX - solicitar auxilio da policia do Estado para garantia do cumprimento de seus atos;

XXI - revogar atos administrativos por razões de interesse público e anula-los por vício de
legalidade, observado o devido processo legal;

XXII - administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e
a arrecadação de tributos;

XXIII - providenciar e executar o ensino público;

XXIV - propor ao Poder Legislativo o arrendamento ou alienação de bens móveis
municipais, bem como a aquisição de outros;

XXV - propor a divisão administrativa do Município de acordo com a Lei;

XXVI - elaborar e apresentar à apreciação do Legislativo, à Lei de Orçamento, o Plano
Anual de Prioridades, especificando aas obras em que serão aplicados os recursos.

 O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe são próprias, poderá exercer
outras estabelecidas em Lei.

SEÇÃO II
DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO

 Importam em responsabilidade os atos do Prefeito ou do Vice-Prefeito que atentem
contra à Constituição Federal, à Constituição Estadual, esta Lei Orgânica e especialmente:

I - o livre exercício dos poderes constituídos;

II - o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais;

III - a probidade na administração;

IV - a Lei Orçamentária do Município;

V - o cumprimento das leis e das decisões judiciais;

Art. 53

Art. 54

17/44
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Orgânica 1/1990

https://www.leismunicipais.com.br
#lei


Parágrafo Único - O processo e julgamento do Prefeito e do Vice-Prefeito, obedecerão no
que couber, ao disposto na Legislação Federal pertinente.

SEÇÃO III
DOS AUXILIARES DO PREFEITO

 São auxiliares diretos do Prefeito:

I - Secretários Municipais ou Diretores de Autarquias ou de instituições de que participe o
Município;

II - os subprefeitos:

Parágrafo Único - Os cargos são de livre nomeação e demissão do Prefeito, estando seus
ocupantes desde a posse as mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para
os Vereadores no que couber.

 A Lei Municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito,
definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades.

 São condições essenciais para investidura no cargo de Secretário ou Diretores de
Autarquias ou Instituições de que participe o Município:

I - ser Brasileiro;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ser maior de vinte e um anos;

IV - apresentar folha corrida da Justiça Estadual e Federal;

V - registrar no Cartório de Títulos e Documentos do Município cópia autenticada da relação
dos bens e seus respectivos valores da data.

 Além das atribuições fixadas em Lei, compete aos Secretários ou Diretores:

I - subscrever atos e regulamentos referentes a Órgãos que dirigem;

II - expedir instruções para boa execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Prefeito relatório dos serviços realizados por suas repartições;

IV - comparecer a Câmara Municipal sempre que convocados pela mesma, para prestação
de esclarecimentos oficiais;

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58
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§ 1º OS decretos, atos regulamentares referentes aos serviços autônomos serão
referendados pelo Secretário ou Diretor da Administração.

§ 2º A transgressão do inciso IV deste artigo, sem justificação importa em crime de
responsabilidade.

 Os Secretários ou Diretores são solidariamente responsáveis com o Prefeito pelos
atos que assinarem, ordenarem ou praticarem no exercício da função.

 A competência do subprefeito limitar-se-á ao Distrito para o qual foi nomeado.

Parágrafo Único - As subprefeitos, como delegados do executivo, compete:

I - cumprir e fazer cumprir de acordo com as instruções recebidas do Prefeito, as Leis,
resoluções, regulamentos e demais atos do Prefeito e da Câmara;

II - fiscalizar os serviços distritais;

III - receber as reclamações da comunidade local atendendo-as no que lhe conferir e
encaminhado as demais ao Órgão Municipal competente;

IV - indicar ao Prefeito as providencias necessárias ao Distrito;

V - prestar contas ao Prefeito.

 O subprefeito, em caso de licença ou impedimento, será substituído por pessoa de
livre escolha do Prefeito.

SEÇÃO IV
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 A administração pública direta, de qualquer dos poderes do Município, obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Parágrafo Único - Ressalvadas os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão realizados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.

 A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos Órgãos
Públicos deverá ter caráter educativo ou informativo, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores
públicos.

Capítulo V
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63
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 São servidores do município todos os investidos em cargo público através de
aprovação em concurso público ou de provas de títulos, ressalvadas as nomeações para
cargos em Comissão declarados em Lei, de livre nomeação, observadas as leis Municipal,
Estadual e Federal pertinentes.

§ 1º O prazo de validade do concurso público será até dois anos, prorrogável uma vez por
igual período.

§ 2º Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação aquele aprovado em
concurso público de provas e títulos será convocado cm prioridade sobre novos concursos
para assumir cargo ou emprego na carreira.

 O cargo de Tesoureiro do Município deverá ser de provimento efetivo.

Parágrafo Único - O não cumprimento deste artigo implica em crime de responsabilidade.

 O quadro de servidores pode ser constituído de classes, carreira funcionais ou de
cargos isolados classificados dentro de um sistema ainda, dessas formas conjugadas de
acordo com a Lei.

 Os cargos e funções públicas municipais são acessíveis a todos os brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em Lei.

Parágrafo Único - 3% (três por cento) dos cargos deverão ser preenchidos por cidadãos
que tenham atividades laborativa usual limitada por deficiência.

 Os servidores municipais perderão os cargos em virtude de condenação em
sentença judicial, cuja pena aplicada seja maior de dois anos, ou em processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Parágrafo Único - Invalidada a demissão por decisão judicial, o servidor será reintegrado
na função ou cargo que anteriormente exercia, o servidor que o substituía, se detinha outro
cargo, será reconduzido ao mesmo, ou reaproveitando em outra função resguardada a
mesma remuneração que vinha recebendo, mas sem direito a qualquer indenização.

 Ficará em disponibilidade remunerada com vencimentos proporcionais ao tempo de
serviço, o servidor cujo cargo for declarado extinto ou desnecessário pelo Órgão a que
servir, podendo ser aproveitado em cargo compatível a critério da administração.

 O tempo de serviço público Federal, Estadual ou de outros Municípios é computado
integralmente para efeito de aposentadoria e disponibilidade.

 Ao servidor Municipal em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes
disposições:

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 71
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I - tratando-se de mandato eletivo Federal ou Estadual, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-
lhe facultado optar pela remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e não
havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu
tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.

 Lei Municipal definirá os direitos e deveres dos servidores do Município.

 É vedada:

I - a remuneração dos cargos, de atribuições iguais ou assemelhados do Poder Legislativo,
superior a dos cargos do Poder Executivo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e
as relativas à natureza e local de trabalho;

II - a vinculação ou equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração do
pessoal do Município, exceto o que determina o artigo anterior;

III - a participação de servidores no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive
da divida ativa.

 O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores
da administração pública direta, das Autarquias e das Fundações públicas.

 O Servidor será aposentado na forma definida na Constituição Federal.

 O Município responderá pelos danos que seus servidores, nessa qualidade,
causarem a terceiros, sendo obrigatório o uso de ação regressiva contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa, na forma da Constituição Federal.

 É vedada, a quantos prestem serviços ao Município, atividade político-partidária
nas horas e locais de trabalho.

 É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical.

 Os cargos em comissão, criados por lei em número, com remuneração certas e
com atribuições definidas de chefia, assistência ou assessoramento, são de livre nomeação
e exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos municipais.

Art. 72

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77
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Art. 79
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§ 1º fica proibida a contratação de parentes do Prefeito, Vice-prefeito, Secretários
Municipais, Diretores de Departamentos e Vereadores para preenchimento de Cargos em
Comissão na Administração Direta, bem como Autarquias, Departamentos, Câmara de
Vereadores e Instituições que pertençam a administração.

§ 2º Os Cargos em Comissão não serão organizados em carreira;

§ 3º A Lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos específicos de escolaridade,
habilitação profissional, saúde e outros para investidura em cargos em comissão;

Capítulo VI
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

 Os Conselhos Municipais são Órgãos governamentais que por finalidade auxiliar a
administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento de matéria de sua
competência.

 A Lei especificará as atribuições de cada Conselho, sua organização, composição,
funcionamento, forma de nomeação de titular e suplente e prazo de duração do mandato.

 Os Conselhos Municipais são compostos por um numero impar de membros,
observado, quando for o caso, a representatividade da administração, das entidades
públicas, classistas e da sociedade civil organizada.

Parágrafo Único - A representatividade do Município não será nunca superior a 1/3 (um
terço) dos membros de cada Conselho.

 Os Conselhos Municipais terão poder de decisão no âmbito de suas atribuições,
cabendo, todavia, recurso ao Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias contados da
decisão.

Capítulo IV
DOS ATOS MUNICIPAIS

SEÇÃO I
DA PUBLICIDADE

 A publicidade das leis e atos administrativos municipais será sempre realizada por
afixação dos respectivos textos em local específicos, na sede da Prefeitura e da Câmara de
Vereadores, sendo que as leis deverão também ser públicas em órgão da imprensa privada
ou oficial, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo.

§ 1º O Município manterá o sistema de registro dos textos legais vigentes de que trata este
artigo, a partir da publicação desta Lei, dentro dos princípios da informática,
proporcionando pronto acesso a quem de direito.

Art. 80
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§ 2º A publicação das leis em órgão de imprensa será mensal, podendo ser de forma
resumida ou na integra, conforme determinar o interesse público, mas a vigência será a
partir da publicação no lugar de costume da Prefeitura.

 O Poder Executivo e o Poder Legislativo, ao promoverem licitações, observarão o
disposto no artigo anterior e legislação federal pertinente.

SEÇÃO II
DOS LIVROS

 O Município manterá os livros que forem necessários aos registros de seu serviço.

§ 1º Os livros serão abertos, numerados, rubricados e encerrados pelo Prefeito ou pelo
Presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim.

§ 2º Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema,
convenientemente numerados e autenticados, mecânica ou manualmente.

SEÇÃO III
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

 Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com
obediência às seguintes normas:

I - Decreto numerado em ordem cronológica nos seguintes casos;

a) regulamentação da Lei;
b) instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes da Lei;
c) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal;
d) abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por lei, assim
como créditos extraordinários;
e) declaração de utilidade pública ou utilidade social para fins de desapropriação, servidão
administrativa ou alienações;
f) aprovação de regulamento, estatuto ou de regimento dos órgãos ou entidades que
compõem a administração municipal;
g) permissão de uso de bens municipais com autorização do Poder Legislativa;
h) medidas executáveis do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
i) normas de efeitos externos, não privativos da Lei;
j) fixação e alteração de valores;

II - portaria nos seguintes casos:

a) provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais;
b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;
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c) abertura de sindicâncias, processos administrativos, aplicação de penalidades e demais
atos individuais de efeitos internos;
d) outros casos determinados em Lei ou decreto;

III - contratos nos seguintes casos:

a) admissão de servidores para serviço de caráter temporário, nos termo da legislação
vigente;
b) execução de obras, serviços municipais e compras nos termos da Lei;

Parágrafo Único - Os atos constantes dos itens II e III deste artigo poderão ser delegados.

SEÇÃO IV
DAS PROIBIÇÕES

 O Prefeito Vice-Prefeito, os Vereadores, os Servidores Municipais, os detentores
de CC e os Diretores de Autarquias Municipais bem como pessoas ligadas a qualquer um
deles por matrimonio, não poderão contratar com o Município.

 A pessoa jurídica em situação irregular com sistema de seguridade social,
conforme estabelecido em Lei Federal, ou em débito com as finanças do Município, não
poderão contratar com o Poder Público Municipal nem dele receber benefícios fiscais.

 Ao Município é vedado:

I - Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão,
serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação para propaganda político-
partidária ou fins estranhos a administração;

II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-las, embaçar-lhes o exercício, bem
como manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança.

SEÇÃO V
DAS CERTIDÕES

 A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, certidão dos atos, contratados e decisões, desde que
requerida para fins de direitos determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou
servidor que nega ou retarda a sua expedição. No mesma prazo deverão atender as
requisições judiciais, se outro não for fixado pelo Juiz.

Capítulo VIII
DOS BENS MUNICIPAIS

 Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência
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da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.

 Todos os bens municipais serão cadastrados com a identificação respectiva,
numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficam
sob a responsabilidade do chefe da Secretaria ou Diretoria a que forem distribuídos.

Parágrafo Único - Será mantido registro atualizado de todos os bens do Município, dentro
de princípios da informática, proporcionando pronta acesso a quem de direito.

 Os bens patrimoniais do Município deverão ser classificados:

I - pela sua natureza;

II - em relação a cada serviço;

§ 1º Deverá ser feita, anualmente, a conferencia da escrituração patrimonial dos bens
existentes e, na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos
os bens Municipais.

§ 2º O titular da Secretaria, Autarquia ou departamento, ao termino de cada mandato,
apresentará inventário dos bens municipais sob sua responsabilidade ao novo titular a que
caberá a conferencia. Após lavrará termo de transmissão que, assinado por ambos, será
encaminhado ao Executivo Municipal que, de posse do mesmo, enviará cópia ao Poder
Legislativo Municipal.

 A alienação de bens municipais, subordinada a existência de interesse público
devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes
normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública;

II - quando móveis, dependerá de concorrência pública, dispensada esta nos casos de
doação, que será permitida exclusivamente para fins assistências ou se houver interesse
público relevante, justificado pelo Executivo, e precedido de autorização legislativa.

 O Município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará
concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência
pública.

Parágrafo Único - a venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas
remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obras públicas, dependerá
de prévia avaliação e autorização legislativa, dispensada a licitação. As áreas resultantes
de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições.

 A aquisição de bens imóveis, por permuta, dependerá de prévia avaliação e
autorização legislativa.
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 É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques,
praças, jardins ou largos públicos, salvo a concessão de pequenos espaços destinados à
venda de jornais, revistas, flores, lanches e bebidas.

 O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante concessão,
cessão, permissão e autorização de uso, a título precário, e por tempo determinado,
conforme o interesse público o exigir, com prévia autorização do Legislativo. (Redação
dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 01/2015)

Capítulo IX
ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

SEÇÃO I
TRIBUTOS

 São tributos de compenetrai Municipal:

I - impostos sobre:

a) propriedade predial e territorial urbana;
b) transmissão "inter vivos" a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como
cessão de direitos e sua aquisição:
c) vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, conforme Lei Federal;
d) serviço de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado e definidos
em Lei Federal.

II - taxas;

III - contribuição de melhorias.

§ 1º O imposto previsto no inciso I, aliena "a", poderá ser progressivo, nos termos da Lei, de
forma a assegurar o cumprimento da função social.

§ 2º O imposto previsto no inciso I, alínea "b", não incide sobre a transmissão de bens ou
direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em razão de capital, nem sobre
transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de
pessoas jurídicas, salvo se nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for
compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens ou arrendamento mercantil.

§ 3º A Lei complementar determinará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos previstos no inciso I alíneas "c" e "d".

§ 4º As taxas só poderão ser instituídas por Lei, em razão do exercício do poder de polícia
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e pela utilização afetiva ou potencial de serviços públicos, específicos e divisíveis,
prestados aos contribuintes ou postos a disposição pelo Município.

§ 5º A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários dos imóveis
valorizados por obras públicas municipais, tendo, como limite total, a despesa realizada, e,
como limite individual, o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel
beneficiado.

 Pertence ao Município a participação no produto de arrecadação dos impostos da
União e do Estado, prevista na Constituição Federal e outros recursos que se lhes sejam
oferecidos.

 Nos imóveis urbanos, de propriedade simultânea, incidirá imposto crescente, e de
progressividade anual, a partir da aquisição do segundo imóvel, naquelas características
como ociosos.

Parágrafo Único - Entende-se por ociosos os imóveis urbanos, a partir da segunda
aquisição, que não estejam sendo utilizados com instalações residenciais, comerciais ou
industriais.

SEÇÃO II
RECEITAS PÚBLICAS

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

 As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os seus custos sendo reajustáveis
quando se tornarem deficitárias ou excedentes.

 É da competência exclusiva da Câmara Municipal a iniciativa dos projetos-de-lei
que autorizem a abertura de créditos suplementares ou especiais, com recursos resultantes
da redução parcial ou total de rubricas orçamentárias da Câmara Municipal.

 Não será admitida emenda que aumente a despesa prevista:

I - nos projetos cuja iniciativa seja privativa do Prefeito;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.

 Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;
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III - os orçamentos anuais.

§ 1º A Lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duração continua.

§ 2º A Lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro
subsequente, orientará a elaboração da Lei orçamentária anual e disporá sobre as
alterações na Legislação Tributária.

§ 3º Os planos e programas serão elaborados em consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Poder Legislativo Municipal.

§ 4º A Lei orçamentária anual compreenderá:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público Municipal;

II - o Orçamento de Investimento da empresas em que o Município, direta e imediatamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o Orçamento da Seguridade Social.

§ 5º o projeto-de-lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito sobre as
receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira ou tributária.

§ 6º A Lei orçamentária anula não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e a
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos
suplementares e contratação de operações de créditos, inclusive por antecipação de
receita, nos termos da Lei.

§ 7º A abertura de créditos suplementares prevista no parágrafo 6º (sexto), não poderá
exceder a 10% (dez por cento) da receita orçada.

 Os recurso que, em decorrência de vete, emenda ou rejeição de projeto-de-lei
orçamentária anual, ficarem sem despesas decorrentes, poderão ser utilizados, conforme o
caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização
do Legislativo.

 São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na Lei orçamentária anual;
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II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedem os créditos
orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de
capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais, com
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta;

IV - a vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvada a
destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino e a prestação de
garantias às operações de crédito por antecipação de receita.

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejo ou transferencia de recursos de uma categoria de
programação para outra, ou de órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do Município para
suprir necessidades ou cobrir défices de empresas ou qualquer entidade de que o
Município participe.

§ 1º Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse a um exercício financeiro, poderá ser
iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem Lei que autorize a inclusão, sob
pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais 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, reaberto nos limites de seus saldos, serão
incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

 Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os
créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues
até o dia 20 (vinte) de cada mês.

 A despesa com pessoal ativo e inativo não poderá exceder aos limites
estabelecidos em Lei.

Parágrafo Único - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder público, só poderão ser feitas;

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para as projeções de despesa de
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pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista.

 As despesas com publicidade dos Poderes do Município deverão ser objeto de
dotação orçamentária específica.

 Os projetos-de-lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos
anuais serão enviados pelo Prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes prazos:

I - projeto-de-lei do plano plurianual, até 31 (trinta e um) de maio do primeiro ano do
mandato do Prefeito;

II - o projeto das diretrizes orçamentárias, anualmente, até 30 (trinta) de junho;

III - os projetos-de-lei dos orçamentos anuais, até 31 (trinta e um) de outubro de cada ano.

 Os projetos-de-lei de que trata o artigo anterior, após a apreciação pelo Poder
Legislativo, deverão ser encaminhados para sanção nos seguintes prazos:

I - O projeto-de-lei do plano plurianual até 15 (quinze) de agosto do primeiro ano de
mandato do Prefeito e o projeto-de-lei das diretrizes orçamentárias, até 30 (trinta) de agosto
de cada ano;

II - os projetos-de-lei dos orçamentos anuais, até 15 (quinze) de dezembro de cada ano.

Parágrafo Único - Não atendidos os prazos estabelecidos no presente artigo, os projetos
nele previstos serão promulgados como Lei.

 Caso o Prefeito não envie o projeto do orçamento anual no prazo legal, o Poder
Legislativo adotará, como projeto-de-lei orçamentária, a lei do orçamento em vigor, com a
correção das respectivas rubricas pelos índices oficias da inflação verificada nos 12 meses
imediatamente anteriores.

 O Executivo poderá enviar mensagem à Câmara Municipal, propondo modificação
ao projeto-de-lei orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte que
deseja alterar.

 O Município aplicará no exercício, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da
receita resultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino público
municipal:

I - não menos de 5% (cinco por cento) dos recursos destinados ao ensino, serão aplicados
na manutenção e conservação das escolas municipais;
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II - os recursos públicos municipais serão destinados às escolas municipais públicas.

SEÇÃO III
DESPESA PÚBLICA E GESTÃO FINANCEIRA

 Compete à Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor sobre as matérias de
competência do Município, especialmente:

I - votar o orçamento anual e o plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura
de créditos suplementares especiais;

II - votar os tributos do Município e regular a arrecadação e distribuição de suas rendas;

III - dispor sobre a divida pública municipal e os meio de solve-la;

IV - autorizar a abertura de operações de crédito;

V - votar planos e programas municipais de desenvolvimento e orçamento plurianuais;

VI - votar a criação e extinção de órgãos públicos, fixando-lhes os estipêndios;

VII - votar o plano anual de distribuição de auxílios e subvenções;

VIII - autorizar a participação do Município em consórcios ou entidades intermunicipais ou
estaduais.

 É competência exclusiva do Prefeito a iniciativa dos projetos-de-lei que:

I - disponham sob matéria financeira;

II - criem cargos, funções ou empregos públicos, fixem ou alterem vencimentos e
vantagens dos servidores públicos;

III - disponham sobre matéria tributária, orçamentos, aberturas de créditos, concessão de
subvenções, de auxílios ou que, de qualquer forma, autorizem, criem ou aumentem a
despesa pública.

 O Município não pode transferir recursos para instituições particulares ou privadas
sem autorização do Legislativo.

 A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pela Câmara
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistema de controle interno do Executivo
instituídos em Lei.

§ 1º O controle externo da Câmara será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do
Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, e compreenderá a
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apreciação das contas do Prefeito e da Câmara Municipal, o acompanhamento das
atividades financeiras e orçamentárias, bem como julgamento das contas dos
administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.

§ 2º Somente por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, deixará
de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual
incumbido dessa missão.

§ 3º As contas relativas a aplicação dos recursos transferidos pela União e o Estado serão
prestadas na forma da Legislação Federal e Estadual vigente, podendo o Município
suplementá-las na prestação anual, sem prejuízo de sua condução.

 O Executivo manterá sistema de controle interno a fim de:

I - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e
regularidade à realização da receita e despesa:

II - acompanhar a execução de programas do trabalho e do orçamento;

III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores;

IV - verificar a execução dos contratos.

 As contas do Município ficarão à disposição de qualquer contribuinte a partir da
data da remessa das mesmas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pelo
prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O Poder Executivo publicará, até o trigésimo dia após o encerramento de cada mês,
relatório resumido da execução orçamentária, bem como apresentará ao Poder Legislativo,
trimestralmente, o comportamento das finanças públicas e da evolução da dívida, devendo
constar do demonstrativo correspondente aos trimestres civis do ano:

I - As receitas, despesas e evolução da dívida da administração direta e indireta constantes
do seu orçamento, em seus valores mensais;

II - os valores realizados desde o início do exercício até o último mês do trimestre objeto da
análise financeira;

III - a comparação mensal dos valores do inciso anterior com os correspondentes previstos
no orçamento já atualizado por suas alterações;

IV - as previsões atualizadas de seus valores até o final do exercício.

§ 2º Encaminhar, bimestralmente a Câmara Municipal, demonstrativo pormenorizado de
seu fluxo de caixa.
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Capítulo X
DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

 nenhum empreendimento de obras e serviços do Município poderá ter início sem
prévia elaboração do plano respectivo, do qual obrigatoriamente conste:

I - a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para interesse
comum;

II - o cronograma físico-financeiro para sua execução;

III - os recursos para atendimento das respectivas despesas;

IV - os prazos para seu inicio e conclusão, acompanhados de respectiva justificação.

§ 1º Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo casos que se concretizem como de
extrema urgência, será executada sem prévio orçamento de seu custo.

§ 2º As obras públicas poderão ser executadas pela Prefeitura, por suas autarquias e
demais entidades da administração indireta e por terceiros, mediante licitação.

 A permissão de serviço público a título precário será outorgada pelo Prefeito, após
edital de chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente.

§ 1º A concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato de
concorrência pública.

§ 2º Serão nulas de pleno direito as permissões, as concessões, bem como ajustes feitos
em desacordo com o estabelecido neste artigo.

§ 3º Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e
fiscalização do Município, incumbindo, aos que executem, sua permanente atualização, e
adequação às necessidades dos usuários.

§ 4º O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos,
desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que
se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários.

§ 5º As concorrências para concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla
publicidade, em jornais e rádios locais, podendo ser por órgão de imprensa da Capital do
Estado, mediante edital ou comunicado resumido.

 As tarifas dos serviços públicos deverão ser fixados pelo Executivo, tendo-se em
vista o justo valor.

 Nos serviços, obras e concessões do Município, bem como nas compras e
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alimentações, será adotada a licitação nos termos da Lei.

Capítulo XI
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

SEÇÃO
PRINCÍPIOS GERAIS

 Em cumprimento do que estabelece a Constituição Federal, Estadual e Lei
Orgânica Municipal, o Município terá regrada a sua atuação pelos seguintes princípios:

I - promoção do bem estar físico, mental e social do homem com o fim essencial da
produção e do desenvolvimento econômico;

II - valorização econômica s social do trabalho e trabalhador, associada a uma política de
expansão das oportunidades de emprego e de humanização do processo social de
produção, com a defessa dos interesses do povo;

III - democratização do acesso à propriedade dos meios de produção;

IV - planificação do desenvolvimento, determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado;

V - integração e descentralização das ações públicas setoriais;

VI - proteção da natureza e ordenação territorial;

VII - condenação dos atos de exploração do homem pelo homem e de exploração
predatória da natureza, considerando-se, juridicamente ilícito e moralmente indefensável,
qualquer ganho individual ou social auferido com base neles;

VIII - integração das ações do Município com as da União Estado, no sentido de garantir a
segurança social destinada a tornar efetivos os direitos ao trabalho, à educação, ao
desporto, ao lazer, à saúde, à habitação e à assistência social, especialmente dirigidas ao
menor e ao idoso;

IX - estímulo a participação da família e da comunidade através de organizações
representativas;

X - preferência aos projetos de cunho comunitário nos financiamentos públicos e incentivos
fiscais.

 A intervenção do Município no domínio econômico dar-se-á por meios previstos
em Lei, para orientar e estimular a produção, corrigir distorções da atividade econômica e
prevenir abusos do poder econômico.
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Parágrafo Único - No caso de ameaça ou efetiva paralisação de serviço ou atividade
essencial por decisão patronal, pode o Município intervir, tendo em vista o direito da
população ao serviço ou atividade, respeitada a Legislação Federal e Estadual e os direitos
dos trabalhadores.

 Na organização de sua economia, o Município combaterá a miséria, o
analfabetismo, o desemprego, a propriedade improdutiva, a marginalizarão do indivíduo, o
êxodo rural, a economia predatória e todas as formas de degradação da condição humana.

 Lei municipal definirá normas de incentivo às formas associativas e cooperativas,
às pequenas e microunidades econômicas e às empresas que estabelecerem participação
dos trabalhadores nos lucros e na sua gestão.

 O Município organizará sistemas e programas de prevenção e socorro de
calamidade pública em que a população tenha ameaçados os seus recursos, meios de
abastecimento ou de sobrevivência.

 Os planos de desenvolvimento econômico do Município terão o objetivo de
promover a melhoria da qualidade de vida a população, a distribuição eqüitativa da riqueza
produzida, estimulo à permanência do homem no campo e o desenvolvimento social e
econômico sustentável.

 Os investimentos do Município atenderão, em caráter prioritário, às necessidades
da população, e deverão estar compatibilizados com o plano de desenvolvimento
econômico.

Parágrafo Único - O Poder Executivo elaborará o Plano Anual de Prioridades, através de
discussão de metas e programas com a sociedade civil organizada e legalmente
constituída em entidades e seus representantes.

 O Plano Plurianual do Município e seu orçamento anual contemplarão, recursos
destinados ao desenvolvimento da Saúde e Educação.

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

I - a regularização fundiária;

II - a dotação de infra-estrutura básica e de equipamentos sociais nos núcleos já
existentes.

Parágrafo Único - O Município apoiará a construção de moradias populares realizadas
pelos próprios interessados por regime de mutirão, por cooperativas habitacionais e outras
formas alternativas.

 Na elaboração do planejamento e na coordenação de usos, atividades e funções

Art. 130

Art. 131

Art. 132

Art. 133

Art. 134

Art. 135

Art. 136

Art. 137

35/44
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Orgânica 1/1990

https://www.leismunicipais.com.br
#lei


de interesse social, o Município visará a:

I - promover a definição e a realização da função social da propriedade urbana;

II - promover a ordenação territorial, integrando as diversas atividades e funções urbanas;

III - prevenir e corrigir as distorções do crescimento urbana;

IV - distribuir os benefícios e encargos do processo de desenvolvimento do Município,
inibindo a especulação imobiliária, os vazios e a excessiva concentração urbana;

V - promover a integração, racionalização e otimização da infra-estrutura urbana básica,
priorizando os aglomerados de maior densidade populacional e as populações de menor
renda;

VI - promover o desenvolvimento econômico local;

VII - regulamentar as zonas de aeródromos.

 O parcelamento do solo para fins urbanos deverá estar inserido em área urbana
ou de expansão urbana a ser definida em Lei municipal.

 Na aprovação de qualquer projeto para construção de conjuntos habitacionais o
Município exigirá a edificação, pelos incorporadores, de escola com capacidade para
atender à demanda gerada pelo conjunto, de área física para instalação de Unidade de
Saúde e de área urbanizada para instalação de parques de esportes, compatibilizados com
as exigências dosa respectivos Conselhos Municipais.

 O Município assegurará a participação das entidades comunitárias e das
representativas da sociedade civil organizada, legalmente constituídas, na definição do
Plano Diretor e das diretrizes gerais de ocupação do território, bem com na elaboração e
implementação dos planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes.

 O Município, no desempenho de sua organização econômica, planejará e
executará políticas voltadas para a agricultura e o abastecimento, especialmente quanto:

I - ao fomento à produção agropecuária e à de alimentos ao consumo interno;

II - ao incentivo à agro-industria;

III - ao incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo;

IV - a implantação de cinturões verdes para produção de alimentos;

V - ao estímulo à criação de centrais de compras para abastecimento de micro-empresas,
microprodutores rurais e empresas de pequeno porte, com vistas à diminuição do preço
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final das mercadorias e produtos na venda ao consumidor;

VI - ao incentivo, à implantação e à conservação da rede de estradas vicinais, e da rede de
eletrificação rural.

 O Município definirá formas de participação na política de combate ao uso de
entorpecentes, objetivando à educação preventiva, bem como assistência e recuperação
dos dependentes de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica.

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

Parágrafo Único - O Poder Executivo Municipal adaptará os logradouros e edifícios
públicos ao acesso de deficientes físicos.

SEÇÃO II
DA EDUCAÇÃO E CULTURA

 é gratuito o ensino público na escolas municipais.

 O sistema municipal de ensino compreende as instituições de educação pré-
escolar, de ensino fundamental e médio, da rede pública e privada e dos órgãos ao Poder
Executivo, responsáveis pela formulação das políticas educacionais e sua administração,
respeitados os preceitos constitucionais federais e estaduais.

 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 o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

V - valorização dos profissionais de ensino;

VI - gestão democrática do ensino público;

VII - participação da família no processo educacional;

VIII - estímulo, a nível municipal, para ensino profissionalizante;

IX - planejamento de duração plurianual, em consonância com os Planos Nacional e
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Estadual de Educação, visando a:

a) erradicação do analfabetismo;
b) universalização do atendimento escolar;
c) melhoria da qualidade de ensino;
d) formação para o trabalho;
e) promoção humaníssima, cientifica e tecnológica;
f) prestação de atendimento aos portadores de deficiência e superdotados ou talentosos.

 O conselho Municipal de Ensino, órgão consultivo normativo, fiscalizador e
deliberativo do Sistema Municipal de Ensino, compatibilizará os planos educacionais da
Estado e do Município e terá suas demais atribuições, composição e funcionamento
estabelecidos em Lei.

 As escolas públicas contarão com Conselhos Escolares, constituídos pela direção
da escola e representantes da comunidade escolar.

Parágrafo Único - Nas escolas da zona rural unidocentes, o Conselho Escolar será formado
pelo professor, por um representante dos pais e pelo Sub-Prefeito do Distrito.

 É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários das escolas
organizarem-se em todos os estabelecimentos municipais de ensino, através de
associações, grêmios e outras formas associativas.

Parágrafo Único - Os estabelecimentos públicos de ensino municipal estarão à disposição
das comunidades, onde inseridos, desde que organizadas através da associação para a
realização de programações em comum.

 É dever do município o atendimento ao ensino fundamental, priorizando as séries
iniciais, incluindo um ano o atendimento ao ensino fundamental, priorizando as séries
iniciais, incluindo um ano anterior à alfabetização, correspondente à pré-escola, em todas
as escolas de ensino.

 As novas escolas criadas pelo Município na zona urbana deverão ministrar ensino
fundamental completo, ouvido o Conselho Municipal de Educação.

 Compete ao Município articulado com o Estado, recensear os educandos para o
ensino fundamental e fazer-lhe a chamada anualmente.

Parágrafo Único - Transcorridos 10 (dias) úteis ao pedido da vaga, incorrerá em
responsabilidade administrativa a autoridade municipal competente que não garantir, ao
interessado devidamente habilitado, o acesso a escola fundamental, obedecido o
zoneamento.

 O ensino religioso nas escolas públicas municipais é facultativo.
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 Na área rural, para cada grupo de escolas de ensino fundamental incompleto,
haverá uma escola central de ensino fundamental completo, que assegure um número de
vagas suficientes para absorver os alunos da região, ouvindo o Conselho Municipal de
Educação.

Parágrafo Único - O Município deverá desenvolver, em cooperação com o Estado,
programas de transporte escolar na zona rural.

 O ensino Supletivo de I Grau será mantido pelo Município, em cursos específicos.

 O Município prestará assistência social, de saúde educacional, através de seus
próprios órgãos ou de convênios com o Estado, com a União ou com entidades privadas,
dando preferencia as filantrópicas.

 É assegurado ao deficiente comprovadamente carente e inapto à atividade
remunerada, a gratuidade do transporte coletivo municipal.

 O Poder público Municipal promoverá ao aluno portador de deficiência e ao
superdotado ou talentoso, educação especial, nas modalidades que se lhe adecúem em
todos os níveis, com implantação de programas que preparem para o trabalho e promovam
a inserção social.

 É assegurado o plano de carreira do Magistério Público Municipal, garantia a
valorização da qualificação e da titulação do profissional do Magistério.

 É dever do Município fomentar e amparar o desporto, o lazer e recreação, como
direito de todos, observados:

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

II - a dotação de instalações esportivas recreativas para as instituições escolares públicas;

III - a garantia de condições para a prática de educação física, do lazer e do esporte ao
deficiente.

 O município colaborará com as ações culturais, devendo aplicar recursos para
atender e incentivar a produção local e proporcionar o acesso da população à cultura de
forma ativa e criativa.

Parágrafo Único - O Município, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio
cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriações e
outras formas de acautelamento e preservação.

SEÇÃO III
DA SAÚDE
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 O Município desenvolverá ações destinadas a tomar efetivos os direitos à saúde,
assegurados pela constituição Federal, atendidas às peculiaridades do Município, vilas ou
Distritos.

Parágrafo Único - Será estimulada a participação da população que atuará através de
organizações representativas da comunidade e de entidades associativas de prestadores
de serviço de saúde, visando a otimização dos recursos do Poder Público, face às
necessidades de atendimento da população.

 É da competência do Município desenvolver as seguintes ações:

I - planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e serviços públicos de saúde;

II - planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do sistema único
de saúde do Município, em articulação com a direção Estadual do sistema;

III - gerir, controlar e avaliar as ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;

IV - executar os seguintes serviços, inclusive no ambiente escolar, em cooperação com o
Estado e a União:

a) de vigilância epidermiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de saneamento básica;
d) de medicina preventiva, curativa e reabilitadora;
e) de atendimento especializado e gratuito para crianças, adolescentes e idosos portadores
de deficiências;
f) de tratamento à saúde acupacional dos trabalhadores estudantes.

V - articular-se com Municípios vizinhos para o equacionamento e solução de problemas
comuns da área de saúde;

VI - celebrar convênios com profissionais autônomas e entidades prestadoras de serviço de
saúde, observada a legislação específica, dando preferência, aqueles sem fins lucrativos;

VII - fiscalizar o tratamento do lixo hospitalar, de clinicas, laboratórios médicos
assemelhados;

VIII - autorizar a instalação de serviços privados de saúde e fiscalizar-lhes o funcionamento
no que couber;

IX - promover treinamento de nível médio, em articulação com a escola de saúde pública
estadual, para a promoção das atenções básicas de saúde.

 O Município promoverá a educação sanitária e ambiental da população através de
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programas específicos ou integrados ao sistema municipal, estadual, federal de ensino.

SEÇÃO IV
MEIO AMBIENTE

 Ao Município de Guaíba compete, em comum acordo com a União e ao estado:

I - proteger os documento, as obras e outros bens de valor histórico, artístico cultural, os
monumentos e as paisagens naturais notáveis;

II - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, em
especial:

a) os banhados;
b) as áreas de proteção das nascentes dos rios;
c) as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que
sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias;

a) as áreas estuarianas;
b) as paisagens notáveis;

III - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisas e exploração
de recursos hídricos e minerais em seu território.

 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 o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Parágrafo Único - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe-se o Poder Público
de:

I - conservar obras e monumentos artísticos, históricos, paisagísticos e naturais tombados,
por Lei ou por decreto responsabilizando-se pela sua conservação;

II - fiscalizar e manter as unidades públicas de conservação e fiscalizar as reservas
públicas e privadas;

III - licenciar a localização, instalação e operação de atividades poluidoras, potencialmente
poluidoras ou agressoras do meio ambiente, ou cassar o licenciamento, ouvido o Conselho
Municipal completo;

IV - determinar a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a implantação e
operação de atividade que possam causar significativa degradação do meio ambiente a que
se dará publicidade;

V - Organizar o Conselho do Meio Ambiente para formular política ambiental do Município,
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tornando entre outras competências, a de decidir em grau de recurso, o licenciamento ou
cassação das atividades utilizadoras dos recursos ambientais;

VI - fomentar e auxiliar tecnicamente as associações de proteção ao meio ambiente,
constituídas na forma da Lei, respeitando sua independência de atuação;

VII - estruturar, na forma da Lei, a administração integrada de recursos ambientais,
participando, obrigatoriamente, da gestão da bacia hidrográfica com outros municípios e os
representantes dos usuários destas;

VIII - estabelecer, na forma da Lei, o transito de materiais radioativos e perigosos, na zona
urbana;

IX - fiscalizar o transporte e a localização de substancias químicas perigosas, de
agrotóxicos, e biocidas;

X - realizar o zoneamento agrícola de acordo com a capacidade de uso do solo e sua
vocação;

XI - regulamentar a implantação de maciços florestais de espécies exóticas, que possam
alterar o ecossistema local, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente;

XII - proibir a instalação de reatores nucleares e depósitos de lixo atômico no território da
Município;

XIII - permitir o direito ao sol para proprietário de terreno urbano, conforme especificações
do Plano diretor de Diretrizes Urbanas;

XIV - requisitar a realização de auditoria, quando necessário, no sistema de controle da
poluição e prevenção de riscos de acidentes, das instalações e atividades de significativo
potencial poluídor, incluindo-se a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a
qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como sobre a saúde
dos trabalhadores e da população afetada;

XV - avaliar regularmente os serviços públicos prestados pelo Município e por suas
concessionárias ou permissionárias, no que respeita ao impacto ambiental por eles
provocados:

a) empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender
rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação da
permissão ou concessão, no caso de incidência da infração.

XVI - fazer cumprir, na forma da Lei, a realização de programas de monitoragem a serem
estabelecidos pelos órgãos competentes, por aqueles que utilizarem recursos ambientais;

XVII - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia
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alternativa, não poluentes, bem como a tecnologia poupadora de energia;

XVIII - vedar a concessão de recursos públicos, ou incentivos fiscais às atividades que
desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente e ao trabalho;

XIX - incentivar a integração das escolas, instituições de pesquisas e associações civis,
nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de
trabalho.

 Promover o adequamento ordenado territorial mediante planejamento e controle
do parcelamento do uso e da ocupação do solo urbano.

 Regulamentar, autorizar e fiscalizar os meios de publicidade e propaganda
sujeitos ao Poder de Polícia no Município.

 O Município terá como meta a cobertura de toda a população das áreas urbanas e
rurais com serviços adequados de saneamento básico, independente de sua capacidade de
reembolsar os cofres municipais.

Parágrafo Único - Saneamento básico é composto pelos serviços de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, drenagem e limpeza urbana.

 Será estabelecido Plano municipal setorial de saneamento básico integrado com
os demais Municípios de uma mesma bacia hidrográfica.

 O Município poderá manter órgãos que executem serviços de saneamento básico
ou concede-los à organização pública ou privada.

 As tomadas de água dos mananciais para irrigação ou drenagem, deverão ter
licença do Município, ouvidos órgãos competentes oficiais.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 Em dois anos da promulgação da Lei Orgânica Municipal, o Executivo Municipal
revisará todas as concessões e permissões de uso de imóveis urbanos e rurais, realizados
no período de primeiro (1º) de janeiro de hum mil, novecentos e sessenta e dois (1962) até
a promulgação desta Lei Orgânica.

§ 1º No tocante as vendas e doações, a revisão será feita exclusivamente com base no
critério da legalidade da operação.

§ 2º Na hipótese de concessões e permissões, a revisão obedecerá a critérios de
legalidade, destinação e de conveniência do interesse público.

§ 3º Comprovada e legalidade ou havendo interesse público, os imóveis serão revertidos
para o patrimônio do Município.
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 No prazo de 60 (sessenta) dias da promulgação da Lei Orgânica municipal, o Poder
Executivo nomeará Comissão com encargo de:

I - realizar, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, levantamento completo e
atualizado dos imóveis públicos urbanos e rurais e dos pertencentes a empresas sob
controle do Município;

II - efetuar levantamento das áreas às margens dos rios e banhados adquiridos por
particulares, mediante usucapião, sugerindo as medidas administrativas e judiciais, se
cabíveis, necessárias a sua preservação;

Parágrafo Único - Até a conclusão de seu trabalho a Comissão prestará contas
semestralmente ao Prefeito Municipal, e este, ao Poder Legislativa, registrando-se,
definitivamente, a reciprocidade de informações legais entre os demais poderes.

 O Município deverá adaptar as normas desta Lei Orgânica, observados os
seguintes prazos desde a promulgação:

I - o Regimento Interno da Câmara  Municipal, 08 (oito) meses;

II - o Plano de Diretrizes Urbanas - vinte e quatro (24) meses;

III - o Código Tributário, 06 (oito) meses;

IV - o Código de Posturas, 06 (oito) meses;

V - criação dos Conselhos Municipais - doze (12) messes;

VI - o Código de Obras - vinte e quatro (24) meses.

 Esta Lei Orgânica passa a vigorar na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Guaíba, 03 de abril de 1990.
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