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TÍTULO I 
DOS FUNDAMENTOS DO MUNICÍPIO 

 
 Art. 1º -  O Município de Anhumas, como unidade da Federação do Estado de São Paulo, 
exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal e pela Constituição 
Estadual. 
 Parágrafo único - O Município de Anhumas não responde por dívidas ou despesas 
realizadas com infração ao art. 90, X e XI, desta lei. 
   
 Art. 2º -  As autoridades e demais agentes do Município, sob pena de responsabilidade 
nos termos da lei, ficam obrigados à estrita observância dos direitos individuais, coletivos e 
sociais, e das liberdades e garantias fundamentais expressa ou implicitamente assegurados na 
Constituição Federal, na Constituição Estadual e nesta Lei. 
 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 Art. 3º -  São Poderes do Município, independentes e harmônicos, entre si, o Legislativo e 
o Executivo. 
 § 1º - É vedada a delegação de função ou de atribuição de um dos poderes municipais a 
outro. 
 § “2º - Quem for investido em função de um dos Poderes não poderá exercer função em 
outro, salvo as exceções previstas nesta lei.”. 
 
 Art. 4 º -  Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e 
ações que, a qualquer título, lhe pertençam. 
 Parágrafo Único - O Município tem direito à participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 
minerais de seu território. 
 
 Art. 5º -  São símbolos do Município, a Bandeira e o Hino. 
 

CAPÍTULO II 
DO PODER LEGISLATIVO 

 
SEÇÃO I 

DA ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 
 
 Art. 6º -  O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, constituída por 9 (nove) 
Vereadores, eleitos pelo povo e investidos na forma da legislação eleitoral para uma legislatura de 
4 (quatro) anos. 
 § 1º - A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão legislativa anual, independentemente de 
convocação, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 10 de agosto a 10 de dezembro de cada ano. 

§ 2º - As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil 
subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 
 § 3º - No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10h00min horas, em 
sessão solene de instalação, independentemente de número, sob a presidência do vereador mais 
votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. 
           § 4º - O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá 
fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. 
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§ 5º - No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se. Na mesma ocasião 
e ao término do mandato deverão fazer declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro 
próprio, constando de ata o seu resumo. 
 Art. 7º -  Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência 
do mais votado dentre os presentes e, estando pelo menos 5 (cinco), elegerão a Mesa Diretora, 
observando as normas de procedimento previstas no Regimento Interno da Câmara e nesta lei. 
 § 1º - Não havendo quorum, o Vereador mais votado continuará na Presidência e 
convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa. 
 § 2º - Considera-se eleito o que obtiver o voto da maioria dos presentes. 
 

Art. 8º  - A Mesa Diretora será composta de Presidente, Vice-Presidente, primeiro e 
segundo secretário, com mandato de dois anos, podendo haver reeleição de qualquer dos 
membros para mesmo cargo na eleição subseqüente; 

§ 1º - Os membros da Mesa, nos impedimentos ou ausências, serão substituídos, 
sucessivamente, atendida a ordem de hierarquia de cargos; 

§ 2º - Na ausência dos secretários, o Presidente em exercício na Sessão convidará 
qualquer Vereador para o desempenho daquelas funções; 

§ 3º - As atribuições e competências dos membros da Mesa Diretora serão aquelas 
definidas no Regimento Interno; 

§ 4º - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, pelo voto secreto da maioria 
absoluta dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas 
atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para completar o mandato, na sessão 
ordinária subseqüente; 
 (Redação dada pela Emenda 01/09).(Redação dada pela Emenda 01/09).(Redação dada pela Emenda 01/09).(Redação dada pela Emenda 01/09).    
 
 Art. 9º -  O Regimento Interno da Câmara também regulará seu funcionamento e o de 
suas Comissões, atendidas as disposições desta Lei. 
 
 Art. 10 -  As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário adotada 
por motivo relevante e pelo voto qualificado, na forma de seu regimento. 
 
 Art. 11 -  As sessões serão realizadas no recinto destinado ao funcionamento da Câmara, 
salvo impossibilidade de acesso ao local. 
 
 Art. 12 -  As sessões solenes podem ser realizadas em qualquer local, por deliberação do 
Presidente da Câmara. 
 
 Art. 13 -  As sessões extraordinárias serão convocadas: 
 I - em qualquer época, pelo Presidente, de ofício ou mediante requerimento da maioria 
dos membros da Câmara, quando houver matéria urgente a ser apreciada; 
            II - no recesso da Câmara, pelo Presidente, mediante solicitação do Prefeito.  

Parágrafo Único - Na solicitação ou no requerimento de convocação, deverá ser 
explicitada a matéria a ser tratada e justificada a urgência de sua apreciação. 
 

SEÇÃO II 
DOS VEREADORES 

 
 Art. 14 -  Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício 
do mandato e na circunscrição do Município. 
 
 Art. 15 -  É vedado aos Vereadores: 
 I - desde a expedição do diploma: 
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a) firmar ou manter contrato com o Município ou com sociedades ou empresas com 
qualquer participação municipal, suas concessionárias ou suas autarquias, salvo se o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes; 
 b) aceitar ou exercer remuneradamente cargo, emprego ou função no âmbito da 
administração municipal, direta ou indireta, salvo investidura mediante concurso público. 
 II - desde a posse: 
 a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com o Município, suas autarquias ou suas empresas; 
 b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum, salvo a de Secretário 
Municipal; 
 c) patrocinar causa de qualquer pessoa em face do Município ou de seus órgãos de 
administração direta ou indireta; 
 d) exercer outro mandato eletivo. 
 
 Art. 16 -  Perderá o mandato o Vereador: 
 I - que infringir das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
 II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 
 III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões 
ordinárias, salvo licença ou permissão da Câmara Municipal; 
 IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
 V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal; 
 VI – que sofrer condenação criminal, por sentença transitada em julgado, por crime contra 
a administração pública, contra o patrimônio, contra os costumes, contra a saúde pública ou por 
crime eleitoral ou hediondo; 
 VII - For condenado pela prática de ato de improbidade. 
 § 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento 
Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção e vantagens 
indevidas. 
 § 2º - Nos casos dos incisos I, II, VI e VII, deste artigo, a perda do mandato será decidida 
pela Câmara Municipal, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado na 
mesma Câmara e obedecidas às normas e o rito dos parágrafos 1º a 4º do artigo 50 desta lei. 
  § 3º - Nos casos previstos nos incisos III e IV, a perda será declarada pela Mesa, de ofício 
ou mediante provocação de qualquer dos Membros da Câmara ou de Partido Político nela 
representado, assegurada ampla defesa. 
 
 Art. 17 -  Não perderá o mandato o Vereador investido na função de Secretário Municipal 
ou de diretor de órgão da administração indireta municipal, estadual ou federal, desde que 
licenciado pela Câmara. 

§ 1º - O suplente será convocado, nos casos de vaga, nos de investidura em funções 
previstas neste artigo ou no de licença superior a trinta dias. 
 § 2º - O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de quinze dias, contados da 
data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. 
 § 3º - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-
se-á o quorum em função dos vereadores remanescentes. 
 § 4º - Ocorrendo a vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição se faltarem mais de 15 
(quinze) meses para o término do mandato. 
 § 5º - Na hipótese da cabeça deste artigo, o Vereador poderá optar pela remuneração de 
seu mandato. 
 
 Art. 18 -  O subsídio dos Vereadores será fixado por lei, nos limites fixados pela 
Constituição Federal. 
 § 1º - A fixação dos subsídios será feita até 60 dias antes da eleição para a legislatura 
subsequente. 
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§ 2º - No curso da legislatura, poderão, contudo, ser revistos os subsídios para mais ou 
para menos, se houver modificação dos limites constitucionais ou eles se tornarem 
desproporcionais aos vencimentos médios do funcionalismo municipal. 
 
 Art. 19 -  Os Vereadores farão pública declaração de bens, no ato de posse e no término 
do mandato.  
 

SEÇÃO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 

 
 Art. 20 -  Compete à Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias 
da competência do Município e, especialmente: 
 I - legislar sobre os tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a 
remissão de dívidas; 
 II - votar o orçamento anual, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, as operações 
de crédito, a dívida pública e os empréstimos externos, a qualquer título, pelo Poder Público; 
 III - autorizar a concessão de serviços públicos, bem como a concessão do direito real de 
uso de bens municipais; 
 IV - autorizar a compra, a venda, a cessão ou o arrendamento de bens imóveis do 
município e o recebimento de doações com encargo, não se considerando como tal a simples 
destinação especifica do bem; 
 V - criar, alterar, e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos, inclusive 
os do serviço da Câmara; 
 VI - autorizar convênio com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros 
municípios; 
 VII - autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e logradouros públicos; 
 VIII - delimitar o perímetro urbano. 
 
 Art.21 -  Compete exclusivamente à Câmara: 
 I - eleger a Mesa e as Comissões, bem como destituí-las na forma regimental; 
 II - elaborar seu Regimento Interno; 
 III - organizar seus serviços administrativos; 
 IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito e autorizá-los a ausentar-se do Município por 
mais de 15 dias; 
 V - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para afastamento do 
cargo; 
 VI - propor a fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários 
Municipais e dos Vereadores, atendidas as limitações do art. 29, V e VI, da Constituição Federal e 
as do art. 18 desta Lei; 
 VII - criar comissão especial de inquérito sobre fato determinado que se inclua na 
competência municipal, sempre que o requerer pelo menos um terço dos seus membros; 
 VIII - solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referente à administração; 
 IX - convocar o Prefeito, Secretários Municipais ou presidente do órgão da administração 
municipal indireta, para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento, ou 
requisitar informações dos mesmos; 
 X - deliberar, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia interna e, nos demais 
casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo; 
 XI - conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a 
pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao Município, mediante decreto 
legislativo aprovado pelo voto secreto de, no mínimo, dois terços de seus membros; 
 XII - julgar o Prefeito e os Vereadores, pelos motivos e pela forma prescrita nesta Lei; 

XIII - tomar e julgar, anualmente, as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, no prazo 
do art. 34, observados os seguintes preceitos: 
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 a) o parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de dois terços dos membros da 
Câmara; 
 b) rejeitadas as contas, serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins 
de direito. 
 XIV - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração 
descentralizada; 
 XV - decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados na 
Constituição Federal, nesta Lei Orgânica e na legislação aplicável; 
 XVI - solicitar intervenção estadual no caso de não serem prestadas as contas devidas na 
forma da lei. 
 § 1º - Os membros das Comissões Especiais de Inquérito a que se refere o inciso VII 
deste artigo, no interesse da investigação, poderão, em conjunto ou isoladamente: 
 a) proceder a vistoria e a levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades 
descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência; 
 b) requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos 
esclarecimentos necessários; 
 c) transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença, ali realizando os 
atos que lhes competirem. 
 § 2º - É de 15 (quinze) dias, prorrogável por outro tanto desde que justificado, o prazo 
para o Prefeito, Secretários e os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta 
prestarem informações e encaminharem os documentos requisitados pelas Comissões Especiais 
de Inquérito. 
 § 3º - No exercício de suas atribuições, ainda as Comissões Especiais de Inquérito 
poderão, por intermédio de seu presidente: 

a) determinar as diligências que reputarem necessárias; 
b) requerer a convocação de Secretário Municipal; 
c) tomar o depoimento de quaisquer autoridades; intimar testemunhas e inquiri-las sob 

compromisso; 
d) proceder a verificação contábil em livros, papeis e documentos dos órgãos da 

administração direta e indireta. 
           § 4º - O não atendimento, no prazo estipulado, das determinações contidas nos parágrafos 
anteriores, faculta ao presidente da comissão solicitar a intervenção do Poder Judiciário, na 
conformidade com a legislação. 
 § 5 º - As testemunhas serão intimadas de acordo com as prescrições da legislação penal 
federal e, em caso de ausência injustificada, a intimação será solicitada ao Juiz Criminal da 
localidade onde residem ou se encontram.  
  

SEÇÃO IV 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 
 Art. 22 -  O processo Legislativo compreende a elaboração de: 
 I  - emenda à Lei Orgânica; 
 II - lei complementar; 
 III - lei ordinária; 
 IV - decreto legislativo; 
 V  - resolução. 
 
 Art. 23 -  A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada mediante proposta: 
 I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 

II - do cidadão, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por cinco por cento dos 
eleitores do município. 
 III – por iniciativa do Prefeito Municipal. (Redação dada pela Emenda 01/10)(Redação dada pela Emenda 01/10)(Redação dada pela Emenda 01/10)(Redação dada pela Emenda 01/10) 
 § 1º - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de defesa ou de 
estado de sítio. 
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 § 2º - A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada 
quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara 
Municipal. 
 § 3º - A emenda à Lei Orgânica do Município será promulgada pela Mesa da Câmara 
Municipal com o respectivo número de ordem. 
 § 4º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de 
nova proposta na mesma sessão legislativa. 
 
 Art. 24 -  As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da 
Câmara Municipal, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. 
 Parágrafo Único – Para os fins deste artigo consideram-se leis complementares: 
 I  - o Código Tributário Municipal; 
 II - o Código de Obras e Edificações; 
 III - a lei de ordenamento do uso e da ocupação do solo urbano; 
 IV - a lei do Plano Diretor; 
 V - a lei de licitações e contratos; 
 VI - a lei de divisão territorial do Município; 
 VII - a lei de política de desenvolvimento urbano; 

VIII - outras leis de caráter estrutural, incluídas nesta categoria pelo voto preliminar da 
maioria absoluta dos membros da Câmara. 
 
 Art. 25 -  A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
comissão da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei 
Orgânica. 
 § 1º - Compete exclusivamente à Câmara a iniciativa de leis que disponham sobre: 
 I - criação, alteração ou extinção de cargos ou funções em sua Secretaria, bem como a 
fixação da respectiva remuneração; 
 II - autorização para a abertura de créditos suplementares ou especiais, através da 
anulação parcial ou total de dotações da Câmara; 
 III - fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos 
Vereadores. 
 § 2º - Compete exclusivamente ao Prefeito Municipal, a iniciativa de leis que disponham 
sobre: 
 I  - matéria financeira; 
 II - criação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta 
e autarquias, bem como fixação das respectivas remunerações; 
 III - criação, estruturação e atribuições das Secretarias do Município e órgão da 
administração pública; 
 IV - contratação de servidores públicos do Município, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria; 
 V - aumento de despesas ou diminuição da receita. 
 § 3º - Nos projetos da competência exclusiva do Prefeito, não serão admitidas emendas 
que aumentem a despesa prevista, nem as que aumentem o número de cargos, empregos e 
funções da Prefeitura ou de órgãos da administração indireta. 
 § 4º - Nos projetos da competência exclusiva da Câmara Municipal, não serão admitidas 
emendas que aumentem a despesa prevista, salvo no caso do item I, do § 1º deste artigo, e 
desde que assinada pela metade, no mínimo, dos membros da Câmara.  

§ 5º - Só poderão ser votados em regime de urgência os projetos que tenham entrado na 
Secretaria da Câmara pelo menos com antecedência de 72 (setenta e duas) horas do início da 
sessão de votação. 

 
 Art. 26 -  Nenhuma Lei que crie ou aumente despesa pública será sancionada sem que 
dela conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. 
 Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários. 
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 Art. 27 -  O Prefeito Municipal poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa tramitem 
em regime de urgência. 
 Parágrafo Único - Se a Câmara Municipal não deliberar em até quarenta e cinco dias, o 
projeto será incluído na ordem do dia até que se ultime sua aprovação. 
 
 Art. 28 -  O Regimento Interno da Câmara Municipal disciplinará os casos de decreto 
legislativo e de resolução, cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com 
observância das mesmas normas técnicas relativas às leis. 
 Parágrafo Único - O Regimento Interno da Câmara estabelecerá normas procedimentais 
com rito especial e sumaríssimo, com o fim de adequar esta Lei Orgânica e suas leis 
complementares, à Legislação Federal ou Estadual conflitante. 
 
 Art. 29 -  Aprovado o projeto de lei na forma regimental, o Presidente da Câmara, no prazo 
10 (dez) dias úteis, enviará o respectivo autógrafo ao Prefeito, que, aquiescendo, sancionará e 
promulgará a lei respectiva. 
 § 1º - Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao 
interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
data do recebimento, comunicando dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da 
Câmara os motivos do veto. 
 § 2º - O veto parcial terá que abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso 
ou de alínea. 
 § 3º - Decorrido o prazo, o silêncio do Prefeito importará sanção, sendo obrigatória a 
promulgação pelo Presidente da Câmara, no prazo de 10 (dez) dias. 
 § 4º - A Câmara Municipal deliberará sobre a matéria vetada, em um único turno de 
discussão e votação, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias) de seu recebimento, considerando-
se aprovada quando obtiver o voto favorável da maioria dos seus membros. 
 § 5º - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será 
incluído na ordem do dia da Sessão imediata, até a sua votação final. 
 § 6º - Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Prefeito para promulgação. 
 § 7º - Se, na hipótese do parágrafo 6º, a lei não for promulgada dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas pelo Prefeito, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer em igual 
prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 
 
 Art. 30 -  A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto 
de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos 
membros da Câmara. 
 Parágrafo único - Quando se tratar de matéria cuja iniciativa seja exclusiva do Prefeito, a 
reapresentação, na mesma sessão legislativa só terá tramitação, se obtiver o apoiamento 
mencionado neste artigo. 
 
 Art. 31 -  O prazo previsto no artigo 27 não corre nos períodos de recesso da Câmara. 
 

SEÇÃO V 
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA . 

 
Art. 32 -  A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do 

Município, das entidades da administração direta e indireta, e das fundações instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de 
subvenções e renuncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle 
externo, e pelo controle interno de cada Poder. 
 Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município 
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
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 Art. 33 -  O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado, o qual acompanhará a gestão financeira na forma da lei estadual 
que regula suas atribuições. 
 §1º - As contas do Prefeito e da Mesa da Câmara serão prestadas anualmente ao 
Tribunal de Contas. 
            § 2º - Além da prestação anual de contas ao Tribunal de Contas, o Prefeito enviará à 
Câmara, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente, o balancete da receita e da despesa do mês 
anterior. 
 § 3º - A Câmara solicitará do Tribunal de Contas do Estado auditoria de qualquer 
natureza, sempre que entender necessário à fiscalização dos atos da administração municipal. 
 § 4º - O movimento do caixa da Prefeitura será afixado diariamente no quadro de avisos 
da sede do Executivo. 
 
 Art. 34 -  Com o parecer do Tribunal de Contas do Estado, as contas do Município ficarão 
na Secretaria durante 60 (sessenta) dias, durante os quais poderão ser examinadas e 
questionadas por qualquer contribuinte municipal. Findo esse prazo, serão julgadas dentro dos 90 
(noventa) dias subsequentes. 
 
 Art. 35 -  Os responsáveis pelo controle interno da administração municipal, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade, imoralidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do art. 
37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara 
Municipal, sob pena de responsabilidade solidária. 
 
 Art. 36 -  Somente por dois terços dos membros da Câmara poderá ser rejeitado o parecer 
emitido pelo Tribunal de Contas. 
 
 Art. 37 -  As contas relativas a subvenções, financiamentos, empréstimos e auxílios 
recebidos do Estado ou da União, serão prestadas diretamente ao respectivo Tribunal de Contas, 
sem prejuízo da fiscalização externa exercida pela Câmara Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DO PODER EXECUTIVO 

SESSÃO I 
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

 
 Art. 38 -  O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários 
Municipais. 
 
 Art. 39 – A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito, para mandato de 04 (quatro) anos, 
podendo haver reeleição para os referidos cargos, realizar-se-á simultaneamente e observará as 
normas da Constituição Federal e da Legislação Eleitoral em vigência. 
    (Redação dada pela Emenda 01/09)(Redação dada pela Emenda 01/09)(Redação dada pela Emenda 01/09)(Redação dada pela Emenda 01/09)    
 

Art. 40 -  O Prefeito e o Vice Prefeito tomarão posse em sessão solene na Câmara 
Municipal, no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, e prestarão o compromisso de cumprir a 
Constituição e as leis e de bem servir à comunidade. 
 Parágrafo único - Decorridos 10 dias sem que o diplomado tome posse, o cargo 
respectivo será declarado vago pela Câmara, salvo justo motivo. 
 
 Art. 41 -  O Vice Prefeito substituirá o Prefeito em seu impedimento e suceder-lhe-á no 
caso de vaga. 
 § 1º - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice Prefeito, ou no caso de vacância 
dos dois cargos, assumirá o Poder Executivo o Presidente da Câmara. 
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 § 2º - Os substitutos legais do Prefeito não poderão escusar-se de substituí-lo, sob pena 
de extinção do respectivo mandato.  
 § 3º - Enquanto não assumir o substituto legal, responderá pelo expediente da Prefeitura 
o Secretário Municipal mais antigo no exercício do cargo. 
 
 Art. 42 -  Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição noventa dias 
depois de abertura a última vaga. 
 § 1º - Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, competirá ao substituto legal, 
completar o período de Governo. 
 § 2º - Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período restante de 
Governo. 
 
 Art. 43 -  Perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função na 
administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e 
observado o disposto no Artigo 38, II, IV, V da Constituição Federal. 
 
 Art. 44 -  Ao Prefeito e ao Vice Prefeito aplicam-se as vedações previstas no artigo 15 
desta lei. 
 
 Art. 45 -  O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, 
ausentar-se do país ou Município, por período superior a quinze dias, sob pena de perda do 
mandato. 
 § 1º - O pedido de licença, devidamente motivado, indicará, especialmente, as razões da 
viagem, o roteiro e a previsão de gasto. 
 § 2º - O Prefeito regularmente licenciado terá direito ao recebimento da remuneração 
devida. 
 
 Art. 46 -  O Prefeito deverá residir na sede do Município. 
 
 Art. 47 -  O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão, no ato da posse e no término do mandato, 
fazer declaração pública de bens. 
 Parágrafo Único - A não observância do disposto neste artigo, implicará impedimento da 
posse. 
 

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO 

 
 Art. 48 –  Cabe ao Prefeito, entre outras funções políticas e administrativas: 
 I   -  exercer, com auxilio dos secretários, a direção superior da administração Municipal; 
 II - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução; 
 III - vetar projeto de lei, total ou parcialmente; 

IV - prover os cargos públicos do Município, com as restrições da Constituição Federal e 
desta Lei Orgânica e na forma que a lei estabelecer; 
 V - nomear e exonerar livremente os assessores e auxiliares para cargos de provimento 
em comissão; 
 VI - nomear e exonerar os dirigentes de autarquias; 
 VII - enviar à Câmara Municipal a proposta orçamentária; 
 VIII - prestar contas da administração do Município à Câmara Municipal na forma 
estabelecida nesta Lei; 
 IX - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta lei; 
 X - celebrar ou autorizar convênios ou acordos; 
 XI - organizar os serviços internos das repartições municipais e fixar ou alterar os quadros 
e as atribuições dos servidores autárquicos nos limites da lei; 
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 XII - indicar diretores de sociedades de economia mista e empresas públicas; 
 XIII - realizar operações de crédito autorizadas pela Câmara Municipal; 
 XIV - praticar os demais atos da administração, nos limites da competência do Executivo; 
 XV - mediante autorização da Câmara Municipal, subscrever ou adquirir ações, realizar ou 
aumentar capital de sociedade de economia mista ou empresa pública, desde que haja recursos 
hábeis, bem como dispor a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha 
subscrito, adquirido ou aumentado; 
 XVI – por decreto, delegar a funcionário do Executivo funções administrativas que não 
sejam de competência privativa; 
 XVII - enviar à Câmara Municipal projeto de lei relativo a plano plurianual, a diretrizes 
orçamentárias, a orçamento anual, a dívida pública e a operações de crédito; 
 XVIII  - enviar à Câmara Municipal projeto de lei sobre o regime de concessão ou 
permissão de serviços públicos; 
 XIX  - disciplinar o uso dos veículos e demais bens municipais, tendo em conta o 
interesse público; 
 XX  - decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social;  
 XXI  - colocar à disposição da Câmara, até o dia 20 de cada mês, o numerário 
correspondente ao duodécimo das dotações orçamentárias a ela atribuída e, nos 10 (dez) dias 
subseqüentes à requisição, o correspondente aos créditos especiais ou suplementares; 
 XXII  - prestar à Câmara, em 15 (quinze) dias, as informações que lhe forem 
solicitadas, salvo se prorrogado o prazo, a seu pedido e em face da complexidade da matéria. 
   

SEÇÃO III 
DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO 

 
 Art. 49 -  O Prefeito será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos 
crimes de responsabilidade, definidos na lei federal. 
 
 Art. 50 -  São infrações político-administrativas do Prefeito, sujeitas ao julgamento da 
Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 
 I  - impedir o funcionamento regular da Câmara; 
 II - impedir ou dificultar o exame, por Comissão de Inquérito ou auditoria instituída pela 
Câmara, de livros, folhas de pagamento, comprovantes de despesas e demais documentos que 
devam constar dos arquivos da Prefeitura; 
 III - desatender, sem motivo justo, as convocações regulares da Câmara; 
 IV - deixar, sem motivo justo, de prestar as informações requisitadas pela câmara, ou 
prestá-las de modo incompleto ou falso; 
 V - retardar a publicação ou deixar de publicar lei ou ato sujeito a essa formalidade; 

VI - deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta 
orçamentária; 
 VII - descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; 
             VIII - praticar ato de sua competência, contra expressa disposição de lei, ou omitir-se na 
sua prática; 
 IX - omitir ou negligenciar a defesa de bens, rendas, direitos e interesses do Município, 
sujeitos à administração da Prefeitura; 
 X - ausentar-se do Município ou afastar-se da Prefeitura, por tempo superior a 15 dias e 
sem autorização da Câmara; 
 XI - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 
 § 1º - O processo de cassação do mandato do Prefeito por infração prevista neste artigo 
obedecerá ao rito seguinte: 
 a) a denúncia escrita poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e a 
indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e 
de integrar a  Comissão Processante, podendo, todavia, participar dos debates e praticar todos os 
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atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente, ainda passará a presidência a seu 
substituto em qualquer ato do procedimento. 
 b) na primeira sessão que se seguir ao protocolamento da denúncia, essa será lida e o 
Plenário será consultado se a recebe. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos 
presentes, na mesma sessão serão sorteados a constituir a Comissão Processante três 
vereadores em exercício e desimpedidos, os quais imediatamente elegerão o Presidente e o 
Relator, obedecendo-se a proporcionalidade partidária. 
 c) recebendo os autos do processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos 
dentro de 5 (cinco) dias, notificando o denunciado, com remessa de cópia da denúncia e dos 
documentos que a instruírem, para que apresente, em 10 (dez) dias, defesa prévia e indique as 
provas que quer produzir e o rol de suas testemunhas, até o máximo de 8 (oito). Se o denunciado 
estiver ausente do Município, será notificado por edital divulgado por estação de rádio e publicado 
uma vez em jornal da sede da Comarca. 
 d) decorrido o prazo de defesa prévia, a Comissão emitirá parecer em 5 (cinco) dias, 
opinando pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia. Se opinar pelo arquivamento, 
o parecer será submetido ao Plenário da Câmara. 
 e) se a Comissão opinar pelo prosseguimento, ou o Plenário recusar o arquivamento, o 
Presidente designará dia e hora para os atos da instrução e as audiências que se fizerem 
necessárias para a inquirição das testemunhas e para o depoimento do denunciado. 
 f) o denunciado será intimado de todos os atos do processo, na pessoa de seu defensor 
ou pessoalmente, com antecedência de 24 horas, podendo assistir todas as diligências e 
audiências, formular perguntas às testemunhas e requerer o que for necessário à sua defesa. 
Pelo voto da maioria, a Comissão poderá indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 
 g) concluída a instrução, abrir-se-á prazo de 15 (quinze) dias para o denunciado 
apresentar razões escritas, após o que a Comissão emitirá parecer final, pela procedência ou pela 
improcedência da denúncia e solicitará ao Presidente da Câmara a designação de sessão de 
julgamento, para a qual será convocado o suplente do Vereador impedido de votar. 
 h) na sessão será lida a denúncia, o parecer final da Comissão processante e as peças 
que forem indicadas, no ato, pelo denunciante e pela defesa. A seguir, os Vereadores que 
desejarem poderão manifestar-se, pelo prazo máximo de 10 (dez) minutos cada um. O relator da 
Comissão poderá sustentar seu parecer por 30 (trinta) minutos. Ao final, o denunciado, ou seu 
defensor, poderá manifestar-se pelo prazo de 1 (uma) hora, prorrogável por outro tanto, se o 
requerer.  
 i) encerrada a exposição oral de defesa, proceder-se-á a tantas votações, quantas forem 
as infrações mencionadas na denúncia. Considerar-se-á afastado do cargo, definitivamente, o 
denunciado que for declarado culpado em qualquer infração, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Casa ou suplentes convocados para substituir os impedidos de votar.  

j) concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado 
e fará lavrar ata que consigne a votação sobre cada infração. E, se houver condenação, expedirá 
decreto legislativo de cassação do mandato do Prefeito, dará posse ao seu substituto e 
comunicará a Justiça Eleitoral. Se houver absolvição, determinará o arquivamento do processo. 
 § 2º - O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído em 120 dias, a contar 
do dia em que se efetivar a primeira notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem 
julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia. 
 § 3º - Por motivo de participação na comissão, nenhum vereador será impedido de votar a 
denúncia, nem será considerado suspeito. 
 § 4º - Se, no curso de suas investigações, a comissão processante apurar a prática 
também de ilícito penal, a Mesa da Câmara transmitirá o parecer e cópia dos elementos 
informativos ao Ministério Público, ainda que arquivada a denúncia a respeito da infração político-
administrativa. 
 

SEÇÃO IV 
DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO 
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 Art. 51 -  São auxiliares diretos do Prefeito: 
 I - os Secretários Municipais; 
 II - os administradores regionais; 
 §  1º   - Os decretos do Prefeito deverão ser subscritos pelo Secretário da área respectiva. 
 § 2º - Os Secretários e demais auxiliares de confiança do prefeito serão com ele 
responsáveis pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. 
 
 Art. 52 -  Lei municipal de iniciativa do Prefeito estabelecerá as atribuições dos auxiliares 
diretos, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. 
 
 Art. 53 -  Os administradores regionais, como delegados do Executivo, exercerão funções 
meramente administrativas. 
 
 Art. 54 -  Os auxiliares do Prefeito serão sempre nomeados em comissão; farão 
declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício das funções; e terão os 
mesmos impedimentos dos Vereadores enquanto permanecerem no cargo. 
 

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Art. 55 -  A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes 
do Município obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade e motivação. 
 
 Art. 56 -  Os atos administrativos serão públicos. 
  
 Art. 57 -  As leis e atos administrativos externos deverão ser afixados na sede da 
Prefeitura e da Câmara e arquivados no Cartório de Registro Civil do Município, para que 
produzam seus efeitos legais, permitida a consulta gratuita a qualquer interessado. 
 
 Art. 58 -  A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer 
recursos adequados a sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. 
 

Art. 59 -  Os órgãos e pessoas que recebem dinheiro ou valores públicos ficam obrigados 
à prestação de contas de sua aplicação ou utilização, nos prazos e na forma que a lei 
estabelecer. 
 
 Art. 60 -  Para o esclarecimento de situação pessoal ou à defesa de interesse individual, 
coletivo ou difuso, a administração municipal fornecerá, obrigatoriamente, certidão ou cópia 
autêntica de atos ou contratos administrativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar sua expedição. No mesmo 
prazo atenderá as requisições judiciais, se prazo menor não for fixado pela autoridade 
requisitante. 

Parágrafo único - Se os agentes da administração apontarem indícios de que a solicitação 
é emulativa ou perturbadora do andamento do serviço público, poderão exigir que se justifique o 
interesse na certidão. 
 
 Art. 61 -  Para a organização da administração pública direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos poderes do Município, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas: 
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 I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencherem os requisitos legais, assim como aos estrangeiros na forma da lei. 
 II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
 III - o prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual prazo. A nomeação do candidato aprovado obedecerá ordem de classificação. 
 IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos 
convocados para assumir o cargo ou emprego, na carreira. 
 V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, 
por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições 
previstos em lei. 
 VI - é garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical. 
 VII - o funcionário ou servidor público gozará de estabilidade no cargo ou emprego desde 
o registro da candidatura até o ano seguinte ao término do mandato sindical. 
 VIII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
complementar federal. 
 IX – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadores de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, garantindo as adaptações 
necessárias para sua participação nos concursos públicos. 
 X - nos casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, não poderá o prazo exceder de dois anos, salvo se o 
contratado for aprovado e classificado em novo processo seletivo, quando o contrato poderá ser 
renovado. (Redação dada Redação dada Redação dada Redação dada pela Emenda 02/10)pela Emenda 02/10)pela Emenda 02/10)pela Emenda 02/10) 
 
 XI - a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada, alterada ou 
reajustada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, e assegurada a 
revisão geral na mesma data e sem distinção de índices. 
 XII - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, observados como limite máximo os valores percebidos 
como remuneração, em espécie, pelo Prefeito. 
 XIII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo. 
 XIV – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para 
o pessoal do serviço público municipal. 

XV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados 
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 
 XVI - os vencimentos dos servidores municipais são irredutíveis, salvo os casos previstos 
na Constituição Federal. 
 XVII - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários: 
 a) a de dois cargos de professor; 
 b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
 c) a de dois cargos privativos de médico. 
 XVIII  - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder 
público. 
 XIX – a administração fazendária e seus fiscais de renda aos quais compete exercer a 
fiscalização de tributos municipais, terão precedência sobre os demais setores administrativos, na 
forma da lei. 
 XX - somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de 
economia mista, autarquia ou fundação pública. 
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 XXI - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das 
entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer dessas em 
empresas privadas. 
 XXII - é vedada a denominação de próprios municipais com o nome de pessoas vivas. 
 § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração 
pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público, ainda que custeada 
por entidades privadas, deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela 
não podendo constar nomes, símbolos, sons e imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, bem como veicular propaganda que resulte em prática 
discriminatória. 
 § 2º - A inobservância do disposto nos incisos II, III, IV, deste artigo, implicará a nulidade 
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 
 § 3º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei federal, sem prejuízo da ação penal cabível. O Prefeito 
Municipal será responsabilizado, na forma deste parágrafo, se, tendo conhecimento, não tomar as 
providências necessárias à apuração de irregularidades praticadas por autoridades da 
administração centralizada ou descentralizada. 
 § 4º - É vedada a participação de servidores públicos no produto de arrecadação de 
tributos e multas, inclusive da dívida ativa. 
 § 5º - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao 
exercício do mandato eletivo; quanto ao de um cargo em comissão; ou quanto a contrato para 
prestação de serviços técnicos ou especializados. 
 

SEÇÃO II 
DAS OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPRA E ALIENAÇÕES. 

 
 Art. 62 -  Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei. O procedimento licitatório conterá somente 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 
 § 1º - Lei complementar, observada a legislação federal e estadual pertinente, 
estabelecerá os limites e a dispensa de licitação. 

§ 2º - As obras cuja execução necessitar de recursos de mais de um exercício financeiro 
só poderão ser iniciadas com prévia inclusão no plano plurianual, ou mediante lei que autorize a 
respectiva inclusão. 
 
 Art. 63 -  As obras e serviços públicos deverão ser precedidos do respectivo projeto sob 
pena de suspensão das despesas e de invalidação de sua contratação. 
 

Art. 64 -  Os serviços concedidos, permitidos ou autorizados ficarão sempre sujeitos à 
regulamentação e fiscalização do poder público e poderão ser retomados quando não atendam 
satisfatoriamente. às suas finalidades ou às condições do contrato. 

Parágrafo Único - Não serão subsidiados pelo poder público, em qualquer medida, os 
serviços prestados por pessoas privadas. 
 
 Art. 65 -  Os serviços públicos de natureza industrial ou domiciliar serão prestados aos 
usuários por métodos que visem a maior eficiência e à modicidade das tarifas. 
 
 Art. 66 -  A prestação de serviços públicos pelo Município dar-se-á diretamente ou sobre 
regime de concessão, sempre mediante procedimento licitatório, na forma da lei. 
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CAPÍTULO II 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

 
SEÇÃO I 

 
 Art. 67 -  O regime jurídico dos servidores estáveis e efetivos da administração direta é o 
estatutário; o dos servidores temporários é o especial administrativo; o dos servidores das 
autarquias e fundações será definido na lei que as criar.  

    
(Reda(Reda(Reda(Redação dada pela Emenda 01/10).ção dada pela Emenda 01/10).ção dada pela Emenda 01/10).ção dada pela Emenda 01/10). 

 
 Art. 68 -  O exercício do mandato eletivo por servidor público far-se-á com observância do 
artigo 38 da Constituição Federal. 
 
 Art. 69 -  Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público são estáveis após 3 (três) anos de exercício, contados da última investidura por 
concurso. 
 Parágrafo único - O servidor estável só perderá o cargo nos casos e pela forma previstos 
na Constituição Federal e suas leis complementares. 
 
 Art. 70 -  As vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei e quando 
atendam efetivamente ao interesse público e exigências dos serviços. 
 
 Art. 71 -  Os proventos e demais benefícios da aposentadoria dos servidores municipais 
de regime celetista serão regidos pela legislação previdenciária federal; os dos estatutários serão 
definidos na lei municipal.  
 
 Art. 72 -  Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa 
fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de 
demissão do serviço público. 
 
 Art. 73 -  O Município responsabilizará seus servidores por alcance e outros danos 
causados à administração, ou por pagamentos efetuados em desacordo com as normas legais, 
sujeitando-os ao sequestro e perdimento dos bens, nos termos da lei. 
 

TÍTULO IV 
DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DOS ORÇAMENTOS. 

CAPÍTULO I 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

 
SEÇÃO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
 
 Artigo 74 -  A receita municipal será constituída por tributos, preços e outros ingressos. 
 Parágrafo único - Os preços públicos serão fixados por decreto do Prefeito, observadas 
as normas gerais de Direito Financeiro e as leis atinentes à espécie. 
 
 Art. 75 -  Compete ao município instituir: 
 I   - os impostos previstos nesta lei e outros que venham a ser de sua competência;  
 II - taxas decorrentes do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços municipais específicos e divisíveis; 
 III - contribuição de melhoria decorrente de obra municipal. 
 § 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão proporcionais à 
capacidade  contributiva, facultado  à  administração  tributária, respeitados os direitos e garantias 
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individuais, verificar o patrimônio, as rendas e as atividades econômicas do contribuinte. 
 § 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
 
 Art. 76 -  As controvérsias entre a Fazenda Pública e o contribuinte serão dirimidas no 
âmbito administrativo, na forma da lei. 
 

SEÇÃO II 
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

 
 Art. 77 -  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado ao 
município: 
 I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
 II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
 III - cobrar tributos: 
 a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado; 
 b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou. 
 IV - utilizar tributos com efeito de confisco; 
 V - estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributo, ressalvada a 
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder público Municipal; 
 VI - instituir impostos sobre: 
 a) patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
 b) templos de qualquer culto; 
 c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem 
fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei; 
 d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 
 § 1º - A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e os serviços vinculados às 
suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. 
 § 2º - As vedações do inciso VI, “a”, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, 
à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas 
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento 
de preços ou tarifas pelo usuário. 
 § 3º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c” compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas. 
 § 4º - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária só poderá ser 
concedida através de lei específica municipal. 
 
 Art. 78 -  É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de 
qualquer natureza sobre sua procedência ou destino. 
 
 Art. 79 -  É vedada a cobrança de taxas: 
 a) pelo exercício do direito de petição ao poder público em defesa de direito ou contra 
ilegalidade ou abuso; 
 b) pelo fornecimento da certidão de que trata o art. 60. 
 Parágrafo único - Se, além da certidão, forem pleiteadas cinco ou mais cópias de 
documentos, pode ser cobrado o preço corrente da reprodução mecânica. 
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SEÇÃO III 
DOS IMPOSTOS DO MUNICÍPIO 

 
 Art. 80 -  Compete ao município instituir impostos sobre: 
 I  – a propriedade predial e territorial urbana; 
 II – a transmissão inter vivos, a qualquer título e por ato oneroso, de bens imóveis por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a 
cessão de direitos a sua aquisição; 
 III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, da Constituição 
Federal. 
 § 1º - O imposto previsto no inciso I deste artigo poderá ser progressivo, nos termos da lei 
municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 
 § 2º - O imposto previsto no inciso II: 
 I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, 
a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação 
ou o arrendamento mercantil; 
 II - incide, exclusivamente, sobre bens imóveis situados neste município, bem como sobre 
direitos a eles relativos. 
 § 3º - O imposto previsto no inciso III terá as alíquotas máximas fixadas por lei 
complementar federal. 
 
 Art. 81 -  O Prefeito Municipal, periodicamente, promoverá a atualização da base de 
cálculo dos tributos municipais. 
 § 1º - A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), será atualizada 
anualmente, antes do término do exercício, podendo para tanto ser criada uma comissão da qual 
participarão, além dos servidores do município, representantes dos contribuintes, de acordo com 
decreto do Prefeito Municipal. 
 § 2º - A atualização da base de cálculo do Imposto Municipal Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, cobrado de autônomo e de sociedades civis, obedecerá aos índices oficiais de 
atualização monetária e poderá ser realizado mensalmente. 
 § 3º - A atualização de base de cálculo das taxas decorrentes do poder de polícia 
municipal obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e poderá ser realizada 
mensalmente. 
 § 4º - A atualização da base de cálculo das taxas de serviços levará em consideração a 
variação de custos dos serviços prestados ou colocados à disposição do contribuinte, observados 
os seguintes critérios: 
 I - quando a variação de custos for inferior ou igual aos índices oficiais de atualização 
monetária, poderá ser realizada mensalmente; 
 I - quando a variação de custos for superior aqueles índices, a atualização poderá ser 
feita mensalmente até este limite, ficando o percentual restante para ser atualizado por meio de lei 
que deverá estar em vigor antes do início do ano subsequente. 
 
 Art. 82 -  Lei de iniciativa do Poder Executivo poderá dispor sobre isenção do Imposto 
Predial e Territorial Urbano de imóvel de propriedade de pessoa com renda familiar inferior a dois 
salários mínimos. 
 

CAPITULO II 
DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 

 
 Art. 83 -  Todos os impostos, taxas, contribuições de melhoria e demais receitas do 
município serão arrecadados exclusivamente através de rede bancária credenciada pela 
Prefeitura. 
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 Art. 84 -  Nenhuma despesa será ordenada ou realizada sem que existam recursos 
orçamentários ou créditos votado pela Câmara Municipal. 
  
 Art. 85 -  A despesa com o pessoal ativo e inativo observará os limites, restrições e 
reduções estabelecidos no art. 169 da Constituição Federal e seus parágrafos e na respectiva lei 
complementar. 
 
 Art. 86 -  O Município consignará no orçamento dotação necessária ao pagamento de 
desapropriações e outras indenizações dos seus débitos constantes de precatórios judiciais, bem 
como dos débitos oriundos de sentença judiciária de crédito de natureza alimentícia, 
suplementando-as sempre que se revelarem insuficientes para o atendimento das requisições 
judiciais. 
 
 Art. 87 -  As disponibilidades diárias de caixa da Prefeitura poderão ser aplicadas no 
mercado financeiro a curto prazo ou equivalente, a fim de ser mantido o poder aquisitivo da 
moeda, devendo os rendimentos ser revertidos em benefício do setor a que pertence a verba 
aplicada. 
 

CAPÍTULO III 
DOS ORÇAMENTOS 

 
 Art. 88 -  Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos 
preceitos constantes da Constituição Federal: 
 I - o plano plurianual; 
 II - as diretrizes orçamentárias;  
 III - os orçamentos anuais. 
 § 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital 
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
 § 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. 
 § 3º - O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária. 
 § 4º - Os planos e programas municipais previstos nesta lei serão elaborados em 
consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. 
 § 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
 I - o orçamento fiscal referente aos poderes do município, a seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público; 
 II - o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
 III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público. 
 § 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos 
decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia. 
 § 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, incisos I e II, deste artigo, compatibilizados com o 
plano prurianual, terão entre as suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais. 
 § 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação  da  despesa,  não  se  incluindo  na  proibição  a  autorização  para  abertura  de  créditos  
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suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos 
termos da lei.§ 9º - Os projetos de leis que versarão sobre o Plano Plurianual, Diretrizes 
Orçamentárias e os orçamentos anuais obedecerão aos seguintes prazos: 

I – o projeto de Lei do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 
financeiro do mandato do prefeito subseqüente será encaminhado à Câmara Municipal até o dia 
30 (trinta) de abril d o primeiro ano de mandato e devolvido para sanção até o dia 30 de junho do 
mesmo ano; 

II – o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal 
até o dia 30 (trinta) de abril de cada exercício e devolvido para sanção até o dia 30 de junho do 
mesmo exercício; 

III – o projeto de Lei Orçamentário será encaminhado a Câmara Municipal até o dia 30 de 
setembro de cada exercício, devolvido para sanção até 31 de dezembro do mesmo exercício; 
    (Redação dada pela Emenda 01/09)(Redação dada pela Emenda 01/09)(Redação dada pela Emenda 01/09)(Redação dada pela Emenda 01/09)    
 
 Art. 89 -  Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual, aos créditos anuais e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara 
Municipal, na forma do Regimento Interno. 
 § 1º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem 
serão admitidos desde que: 
 I  - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 
 II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesas, incluídas as que incidem sobre: 
 a) dotações para pessoal e seus encargos; 
 b) serviço da dívida. 
 III - sejam relacionadas: 
 a) com a correção de erros ou omissões; 
 b) com os dispositivos do projeto de lei. 
 § 2º - As emendas ao projeto de lei e diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas 
quando incompatíveis com o plano plurianual. 
 § 3º - O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor 
modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na 
comissão da parte cuja alteração é proposta. 
 § 4º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto 
nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 
 § 5º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o 
caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 
legislativa. 
 
 Art. 90 -  São vedados: 
 I - o início de programas, projetos e atividades não incluídas na lei orçamentária anual; 
 II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os 
créditos orçamentários ou adicionais; 
 III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 
capital, ressalvadas as previstas em créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 
 IV - a vinculação de receita de impostos a órgãos, instituições, fundos ou despesas, 
ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino como 
determinado pelo artigo 12 da Constituição Federal, bem como a prestação de garantia às 
operações de crédito por antecipação da receita, prevista no artigo 88 § 8º, desta lei. 
 V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra, sem prévia autorização legislativa; 
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 VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
 VIII - a utilização, sem autorização legislativa, de recursos dos orçamentos fiscais e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, 
inclusive dos mencionados no artigo 88 § 5º, desta lei. 
 IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 
 X - a realização de qualquer operação de crédito cujo vencimento ou pagamento tenha de 
ocorrer em data posterior ao vencimento do mandato do Prefeito ou do período de exercício de 
seu substituto; 
 XI - realizar o Prefeito ou o Presidente da Câmara, no último ano de mandato, despesas 
que excedam a efetiva receita realizada. 
 § 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse 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 e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em 
que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses 
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos saldos, serão incorporados ao 
orçamento do exercício financeiro subsequente. 
 § 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 
observadas as mesmas normas do artigo 6º da Constituição Federal. 
 § 4º - As dívidas contraídas ou as despesas realizadas com infração à proibição dos 
incisos X e XI são da responsabilidade pessoal de quem as autorizou ou realizou. 
 

TÍTULO V 
DA ORDEM ECONÔMICA 

 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 
 
 Art. 91 -  A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e livre 
iniciativa, têm por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, 
observados os princípios estabelecidos no artigo 170 da Constituição Federal. 
 
 Art. 92 -  Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
 Parágrafo Único - A lei disporá sobre: 
 I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão ou permissão; 
 II - os direitos dos usuários; 
 III - política tarifária; 
 IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
 
 Art. 93 -  Por meio de lei, o município definirá as microempresas, as de pequeno porte, os 
micro e pequenos produtores rurais e dar-lhes-á tratamento jurídico diferenciado, visando a  
incentivá-los com a simplificação ou com a eliminação ou redução de suas obrigações 
administrativas, tributárias e creditícias. 
 
 Art. 94 -  O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento 
social e econômico, na forma da lei. 
 
 Art. 95 -  A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 
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CAPÍTULO II 
DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
 Art. 96 -  No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, 
o município assegurará: 
 I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem estar de 
seus habitantes; 
 II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e 
solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhe sejam concorrentes; 
 III - a preservação, proteção e recuperação do meio; 
 IV - a criação de área de especial interesse urbanístico, ambiental, turístico e de utilização 
pública; 
 V - o respeito aos direitos de eventuais proprietários ou possuidores de loteamentos, com 
observância das normas urbanísticas, de higiene e de qualidade de vida, sem prejuízo do 
cumprimento de obrigações legais dos responsáveis pelos danos causados aos adquirentes de 
lotes, ao poder público ou ao meio ambiente. 
 
 Art. 97 -  Compete ao Município: 
 I - estabelecer os critérios para a regularização e urbanização de assentamentos e 
loteamentos irregulares; 
 II - fixar, no plano diretor, critérios que assegurem a função social da propriedade; 
 III - estabelecer, com base nas diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, 
parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos e demais limitações sobre 
construções e sobre utilização de imóveis em geral. 
 Parágrafo Único - O plano diretor deverá considerar a totalidade do território do Município. 
 
 Art. 98 -  O Município poderá ser assistido pelo órgão ou entidade estadual de 
desenvolvimento urbano, na elaboração das diretrizes gerais de ocupação do seu território. 
 
 Art. 99 -  Incumbe ao Município, com a colaboração do Estado, promover programas de 
construção de moradias populares e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico. 
 Parágrafo Único – Mediante lei, o Município exigirá que, em programas de construção de 
moradias populares, constem do contrato de compra e venda cláusulas que proíbam ao mutuário 
dispor do imóvel, por tempo determinado. 
 
 Art. 100 -  Lei municipal disporá sobre a criação e a regulamentação de zonas ou distritos 
industriais, obedecendo critérios estabelecidos em lei do Estado e respeitadas as normas 
relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente. 
 

CAPÍTULO III 
DA POLÍTICA AGRÍCOLA 

 
 Art. 101 -  Caberá ao Poder Público apoiar o desenvolvimento rural, inclusive mediante 
zoneamento indicativo, objetivando: 
 I - propiciar o aumento da produção e da produtividade, bem como a ocupação estável do 
campo; 
 II - manter, em cooperação com o Estado, estrutura de assistência técnica ao produtor 
rural; 
 III - orientar a utilização racional dos recursos naturais de forma compatível com a 
proteção e a conservação da água e do solo; 
 Parágrafo Único - Será assegurada a participação dos trabalhadores e produtores rurais 
em todas as ações do Município a que se refere este artigo. 
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 Art. 102 -  A ação do Poder Público atenderá de forma preferencial os imóveis que 
cumpram a função da propriedade e, especialmente, os pequenos produtores rurais. 
 
 Art. 103 -  A regularização de ocupações de imóvel rural pertencente ao patrimônio 
público municipal dar-se-á mediante: 
 I - concessão de uso, nos assentamentos promovidos pelo município; 
 II - concessão de direito real de uso, nos casos não abrangidos pelo inciso anterior. 
 
 Art. 104 -  A concessão de direito real de uso de terras públicas far-se-á por meio de 
contrato em que constarão, obrigatoriamente, além de outras que forem estabelecidas pelas 
partes, cláusulas definidoras: 
 I - da exploração das terras de modo direto, pessoal ou familiar para cultivo ou outro tipo 
de exploração que atenda ao plano público de política agrária, sob pena de reversão ao 
outorgante; 
 ÌI - da obrigatoriedade de residência dos beneficiários na localidade da situação das 
terras; 
 III – da proibição da divisão transferência das terras, a qualquer título, sem autorização 
expressa e prévia do outorgante; 
 IV - da manutenção das reservas florestais do imóvel, nos termos da lei. 
 
 Art. 105 -  Não poderão ser objeto de concessão de direito real de uso ou de cessão a 
qualquer título os imóveis: 
 I  - de preservação permanente ou de uso legalmente limitado; 
 II - os litigiosos; 
 III - os inexploráveis; 
 IV - os próprios municipais com afetação diversa, de interesse da administração; 
 V - as estações experimentais de pesquisa. 
 

CAPÍTULO IV 
DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS NATURAIS E SANEAMENT O. 

 
SEÇÃO I 

DO MEIO AMBIENTE 
 
 Art. 106 -  O Município, observados os princípios e normas das Constituições Federal e 
Estadual e com o fim de assegurar a sadia qualidade de vida, providenciará, com a participação 
do Estado e da coletividade, a preservação, a conservação, a defesa, a recuperação e a melhoria 
do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades locais e em 
harmonia com o desenvolvimento social e econômico. 
 
 Art. 107 -  A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos 
definidos em lei, e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, 
quer pelo privado, serão admitidos se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, mediante sistema único de licenciamento ambiental, aplicado pelo órgão ou entidade 
governamental competente. 
 
 Art. 108 -  Na concessão, permissão e renovação de serviços públicos, serão 
considerados, obrigatoriamente, a avaliação do serviço a ser prestado e o seu impacto ambiental. 
 Parágrafo Único - As empresas concessionárias de serviços públicos deverão atender 
rigorosamente às normas de proteção ambiental, sendo vedada a renovação da permissão, ou 
concessão nos casos de infrações graves. 
 

SEÇÃO II 
DOS RECURSOS HÍDRICOS 
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 Art. 109 -  O Município instituirá por lei diretrizes permanentes de conservação e proteção 
contra poluição das águas superficiais e subterrâneas, especialmente, as reservas estratégicas ou 
valiosas para o desenvolvimento econômico-social e para o suprimento de água à população. 
 
 Art. 110 -  Através de lei, o Município obrigará os proprietários rurais a reflorestarem uma 
porcentagem das margens dos rios que se localizam em suas propriedades. 
 Parágrafo Único - Para dar cumprimento deste artigo, a Prefeitura poderá celebrar 
convênio com o Estado, bem como conceder apoio técnico aos proprietários. 
 

SEÇÃO III 
DO SANEAMENTO 

 
 Art. 111 -  O Município, observada a legislação estadual, estabelecerá diretrizes e 
programas destinados a assegurar à população em geral os benefícios do saneamento, a 
utilização de bacias hidrográficas e os recursos hídricos. 
 

TÍTULO VI 
DA ORDEM SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Art. 112 -  A ordem social, nos termos da Constituição Federal, tem como base o primado 
do trabalho e como objetivo o bem estar e a justiça social. 
 

CAPÍTULO II 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Art. 113 -  O Município, com o auxílio do Estado e da União Federal, garantirá em seu 
território, o planejamento e o desenvolvimento de ações que viabilizem, no âmbito de sua 
competência, os princípios de seguridade social previstos nos artigos 194 e 195 da Constituição 
Federal. 
 

SEÇÃO II 
DA SAÚDE 

 
 Art. 114 -  A saúde é direito de todos e dever do Estado. 
 Parágrafo Único - O Poder Público Estadual e Municipal garantirá o direito à saúde 
mediante: 
 I- políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem estar físico, mental e 
social do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros agravos; 
 II - acesso universal do indivíduo às ações e aos serviços de saúde, em todos os níveis, 
com igualdade de atendimento; 
 ÌII - direito à obtenção de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual 
e coletiva, assim como das atividades desenvolvidas pelo sistema; 
 IV - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e 
recuperação de sua saúde; 
 
 Art. 115 -  As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder 
público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 
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 § 1º - As ações e serviços de saúde serão realizados, preferencialmente, de forma direta 
pelo poder público, admitida a realização através de terceiros.  
 § 2º - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 § 3º - A participação do setor privado no Sistema Único de Saúde efetivar-se-á segundo 
suas diretrizes, mediante convênio ou contrato de direito público, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 § 4º - As pessoas físicas e jurídicas de direito privado, quando participarem do Sistema 
Único de Saúde, ficam sujeitas às suas diretrizes e às normas administrativas incidentes sobre o 
objeto do convênio ou do contrato. 
 § 5º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxilio ou subvenções a 
instituições privadas com fins lucrativos. 
 
 Art. 116 -  O Conselho Municipal de Saúde, que terá composição, organização e 
competência fixados em lei, será formado de representantes da comunidade, em especial 
trabalhadores, entidades e prestadores de serviço da área de saúde, além dos do Poder Público. 
 
 Art. 117 -  As ações e os serviços de saúde executados e desenvolvidos pelos órgãos e 
instituições públicas estaduais e municipais da administração pública direta, indireta e 
fundacional, constituem o Sistema Único de Saúde, nos termos da Constituição Federal. 
 
 Art. 118 -  É vedada a nomeação ou designação para o cargo ou função de chefia ou 
assessoramento na área da saúde, em qualquer nível, de pessoa que seja credenciada ou 
participe de direção, gerência ou administração de entidades que mantenham contratos ou 
convênios com o Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal ou estadual. 
 
 Art. 119 -  O Município, através de convênio com o Sistema Unificado e Descentralizado 
da Saúde (SUD’S), ou com recursos próprios na contrapartida com convênio firmado com o 
mesmo, deverá proporcionar tratamento médico e dentário, para adultos carentes no período 
noturno. 
 

SEÇÃO III 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 Art. 120 -  As ações do Poder Público Municipal na área de assistência social serão 
planejadas, projetadas, executadas e acompanhadas com base nos seguintes princípios: 
 I - participação da comunidade; 
 II - descentralização administrativa, respeitada a legislação federal, cabendo a 
coordenação e execução de programas, no âmbito de seu território à esfera municipal; 
 III - integração das ações dos órgãos e entidades da administração em geral, e 
compatibilização de programas e recursos, evitando-se a duplicidade de atendimento entre o 
âmbito municipal e o estadual. 
 

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE E LAZER. 

 
SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 
  
 Art. 121 -  O Município, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
manterá dentro de seu território programas de ensino fundamental e pré-escolar. 
 § 1º - A atuação do Município no ensino de nível mais elevado só poderá ocorrer, quando 
a demanda do ensino fundamental e pré-escolar estiver plena e satisfatoriamente atendida, do 
ponto de vista qualitativo e quantitativo. 
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 § 2º - O Município deverá proporcionar transporte gratuito a alunos que freqüentarem 
curso superior ou técnico em cidades desta região, observado o disposto no parágrafo primeiro. 
 
 Art. 122 -  Para manutenção e desenvolvimento do ensino, o município aplicará 
anualmente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências. 
 Parágrafo Único - A administração fará publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento 
de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de 
recursos destinados à educação nesse período, discriminados por nível de ensino. 
 
 Artigo 123 -  A educação da criança de 0 a 6 anos, integrada ao sistema de ensino, 
respeitará as características dessa idade e observará as normas estabelecidas pelo órgão público 
da educação estadual, próprio dessa faixa etária. 

§ 1º - A atuação do Município no ensino de nível mais elevado, só poderá ocorrer, quando 
a demanda do ensino fundamental e pré-escolar estiver plena e satisfatoriamente atendida, do 
ponto de vista qualitativo e quantitativo. 

§ 2º - O Município deverá proporcionar transporte gratuito para alunos que frequentarem 
cursos superior ou técnico em cidades de nossa região, observado o disposto no parágrafo 
primeiro. 
 

SEÇÃO II  
DA CULTURA 

 
 Art. 124 -  O Município apoiará e incentivará a valorização das manifestações culturais 
através de: 
 I - criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e 
capazes de garantir a produção e a apresentação de manifestações culturais e artísticas; 
 II- desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com os demais municípios, 
integração de programas culturais e apoio à instalação de casa de cultura; 
 III - acesso ao acervo das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres; 
 IV - promoção do aperfeiçoamento dos profissionais da cultura. 
 

SEÇÃO III 
DO ESPORTE E LAZER 

 
 Art. 125 -  O Município apoiará e incentivará as práticas esportivas formais e não formais 
como direito de todos e como forma de integração social. 
 
 Art. 126 -  O Município organizará programas e estudos, no sentido de melhor 
aproveitamento da Piscina Semi-Olímpica, objetivando proporcionar maior lazer à população. 
 

CAPÍTULO IV 
DA COMUNIDADE SOCIAL 

 
 
 Art. 127 -  O Município, observada a legislação federal, assegurará a todos plena 
liberdade de informação, de manifestação de pensamento, de criação e de expressão, sob 
qualquer forma, processo ou veículo. 
 

CAPÍTULO V 
DA DEFESA DO CONSUMIDOR 

 
 Art. 128 -  Mediante lei, o Município criará o Sistema de Defesa do Consumidor. 
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CAPÍTULO VI 
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DAS PESSOAS 

DEFICIENTES. 
 
 Art. 129 -  O Poder Público Estadual e Municipal, nos termos do artigo 311 da Constituição 
Estadual, assegurará condições de prevenção da deficiência física, sensorial e mental, com 
prioridade para a assistência pré-natal e à infância, bem como de integração social da pessoa 
deficiente, mediante treinamento para o trabalho e para a convivência, através de: 
 I - criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação 
profissional de deficientes físicos, sensoriais e mentais, oferecendo os meios adequados para 
este fim aos que não tenham condições de frequentar a rede regular de ensino; 
 II - implantação de sistema “Braille” em estabelecimentos da rede oficial de ensino em 
cidade polo regional, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais das pessoas 
portadoras de deficiência visual. 
 Parágrafo Único - As empresas que adaptarem seus equipamentos para o trabalho de 
portadores de deficiência poderão receber incentivos na forma da lei. 
 
 Art. 130 -  É dever do Poder Público, bem como da família, assegurar à criança, ao idoso 
e aos portadores de deficiência física, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Art. 131 -  O Município comemorará anualmente, os seguintes feriados: 
 I - 06 de agosto - Dia de Emancipação do Município de Anhumas; 
 II - 13 de dezembro - Santa Luzia - Padroeira do Município; 
 III - Sexta-Feira da Paixão (móvel); 
 IV - Corpus Christi (móvel). 
 Parágrafo Único - Os pontos facultativos serão decretados pelo Poder Executivo 
Municipal, de acordo com as necessidades. 
 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
 Art. 1º -  Os funcionários públicos municipais da administração direta e autárquica, em 
exercício na data da promulgação desta lei, há pelo menos dois anos continuados, e que não 
tenham sido admitidos na forma regulada pelo artigo 37, da Constituição Federal, são 
considerados estáveis no serviço público municipal. 
 § 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título, 
quando se submeter a concurso para fins de efetivação na forma da Lei. 
 § 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e 
empregos de confiança ou em comissão, ou aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo 
de serviço não será computado para fins do caput deste artigo, exceto se tratar de servidor. 
 
 Art. 2º -  Os funcionários municipais aposentados pelo regime estatutário passarão a 
perceber proventos integrais do cargo, com reajuste na época e pelos mesmos índices de 
reajuste do salário dos demais servidores municipais. 
 

Câmara Municipal de Anhumas - SP, 30 de março de 1990. 

 

JOSÉ EUGÊNIO NIPOTI 

Presidente 
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EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº. 001/1999 

 
 

  
Modifica a Lei Orgânica do Município 

 
 
 

Art. 1º -  A Lei Orgânica do Município de Anhumas passa a vigorar com as modificações 
decorrentes da nova redação dos dispositivos a seguir reescritos e das supressões e alterações 
seguintes: 
 

"Art. 1º -  ......... 
 Parágrafo único – O Município de Anhumas não responde por dívidas ou despesas 
realizadas com infração ao art. 90, X e XI, desta lei”. 
 

"Art. 3º -  ... 
§ 1º - É vedada a delegação de função ou de atribuição de um dos poderes municipais a 

outro. 
 § 2º - Quem for investido em função de um dos Poderes não poderá exercer função em 
outro, salvo as exceções previstas nesta Lei." 
 

"Art. 6º -  O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, constituída por 9 (nove) 
Vereadores, eleitos pelo povo e investidos na forma da legislação eleitoral para uma legislatura de 
4 (quatro) anos." 
 

"Art. 7º -  Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência 
do mais votado dentre os presentes e, estando pelo menos 5 (cinco), elegerão a Mesa Diretora, 
observando as normas de procedimento previstas no Regimento Interno da Câmara e nesta Lei. 
 § 1º - Não havendo quorum, o Vereador mais votado continuará na Presidência e 
convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa. 

§ 2º - Considera-se eleito o que obtiver o voto da maioria dos presentes" 
 

"Art. 8º -  A composição e competência da Mesa, a duração de seu mandato, o 
procedimento de sua renovação e os casos e modos de destituição serão regulados no 
Regimento Interno." 

"Art. 9º - O Regimento Interno da Câmara também regulará seu funcionamento e o de 
suas Comissões, atendidas as disposições desta Lei." 
  

"Art. 10 –  As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, adotada 
por motivo relevante e pelo voto qualificado na forma de seu regimento." 
 

"Art. 11 –  As sessões serão realizadas no recinto destinado ao funcionamento da 
Câmara, salvo impossibilidade de acesso ao local." 

 
"Art. 12 –  As sessões solenes podem ser realizadas em qualquer local, por deliberação 

do Presidente da Câmara." 
 
"Art. 13 –  As sessões extraordinárias serão convocadas: 

 I – em qualquer época, pelo Presidente, de ofício ou mediante requerimento da maioria 
dos membros da Câmara, quando houver matéria urgente a ser apreciada; 
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           II – no recesso da Câmara, pelo Presidente, mediante solicitação do Prefeito.  
Parágrafo único – Na solicitação ou no requerimento de convocação, deverá ser explicitada a 
matéria a ser tratada e justificada a urgência de sua apreciação." 
 

Art. 15 –  É vedado aos Vereadores: 
 I – desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com o Município ou com sociedades ou empresas com 
qualquer participação municipal, suas concessionárias ou suas autarquias, salvo se o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer remuneradamente cargo, emprego ou função no âmbito da 
administração municipal, direta ou indireta, salvo investidura mediante concurso público; 
          II – desde a posse: 

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com o Município, suas autarquias ou suas empresas; 

b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum, salvo a de Secretário 
Municipal; 

c) patrocinar causa de qualquer pessoa em face do Município ou de seus órgãos de 
administração direta ou indireta; 

d) exercer outro mandato eletivo." 
 

"Art. 16 -  ............... 
 VI -  sofrer condenação criminal, por sentença transitada em julgado, por crime contra 
a administração pública, contra o patrimônio, contra os costumes, contra a saúde pública ou por 
crime eleitoral ou hediondo; 
 VII – for condenado pela prática de ato de improbidade. 
 § 2º - Nos casos dos incisos I, II, VI e VII, deste artigo, a perda do mandato será decidida 
pela Câmara Municipal, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado na 
mesma Câmara e obedecidas as normas e o rito dos parágrafos 1º a 4º do artigo 50 desta lei. 
  

"Art. 17 –  Não perderá o mandato o Vereador investido na função de Secretário Municipal 
ou de diretor de órgão da administração indireta, municipal, estadual ou federal, desde que 
licenciado pela Câmara. 
 § 5º - Na hipótese da cabeça deste artigo, o Vereador poderá optar pela remuneração de 
seu mandato." 
 

"Art. 18 –  O subsídio dos Vereadores será fixado por lei, nos limites fixados pela 
Constituição Federal. 
 § 1º - A fixação dos subsídios será feita até 60 dias antes da eleição para a legislatura 
subsequente. 
 § 2º - No curso da legislatura, poderão, contudo, ser revistos os subsídios para mais ou 
para menos, se houver modificação dos limites constitucionais ou eles se tornarem 
desproporcionais aos vencimentos médios do funcionalismo municipal." 
 

"Art. 19 –  Os Vereadores farão pública declaração de bens, no ato de posse e no término 
do mandato".  
 

"Art. 20 –  Compete à Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias 
da competência do Município e, especialmente: 
  

"Art. 21 –  Compete exclusivamente à Câmara: 
 III – organizar seus serviços administrativos; 
 IV – dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito e autorizá-los a ausentar-se do Município por 
mais de 15 dias; 
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 VI – propor a fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários 
Municipais e dos Vereadores, atendidas as limitações do art. 29, V e VI, da Constituição Federal e 
as do art. 18 desta Lei; 
 XII – julgar o Prefeito e os Vereadores, pelos motivos e pela forma prescrita nesta Lei; 
 § 2º - É de 15 (quinze) dias, prorrogável por outro tanto desde que justificado, o prazo 
para o Prefeito, Secretários e os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta 
prestarem informações e encaminharem os documentos requisitados pelas Comissões Especiais 
de Inquérito." 

"Art. 25 - .... 
 § 1º - Compete exclusivamente à Câmara a iniciativa de leis que disponham sobre: 
 III – fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos 
Vereadores. 
 § 3º - Nos projetos da competência exclusiva do Prefeito, não serão admitidas emendas 
que aumentem a despesa prevista, nem as que aumentem o número de cargos, empregos e 
funções da Prefeitura ou de órgãos da administração indireta. 
 § 5º - Só poderão ser votados em regime de urgência os projetos que tenham entrado na 
Secretaria da Câmara pelo menos com antecedência de 72 (setenta e duas) horas do início da 
sessão de votação." 
 

"Art. 29 -  ..... 
 § 2º - O veto parcial terá que abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso 
ou de alínea. 
  

"Art. 30 –  A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto 
de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos 
membros da Câmara. 
 Parágrafo único – Quando se tratar de matéria cuja iniciativa seja exclusiva do Prefeito, a 
reapresentação, na mesma sessão legislativa, só terá tramitação, se obtiver o apoiamento 
mencionado neste artigo." 
 

"Art. 31 –  O prazo previsto no artigo 27 não corre nos períodos de recesso da Câmara." 
 

"Art. 32 - Parágrafo único – Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o 
Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária." 

 
"Art. 33 –  O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio 

do Tribunal de Contas do Estado, o qual acompanhará a gestão financeira na forma da lei 
estadual que regula suas atribuições. 
 §1º - As contas do Prefeito e da Mesa da Câmara serão prestadas anualmente ao 
Tribunal de Contas. 
            § 2º - Além da prestação anual de contas ao Tribunal de Contas, o Prefeito enviará à 
Câmara, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente, o Balancete da Receita e da Despesa do mês 
anterior. 
 § 3º - A Câmara solicitará do Tribunal de Contas do Estado auditoria de qualquer 
natureza, sempre que entender necessário à fiscalização dos atos da administração municipal. 
 § 4º - O movimento do caixa da Prefeitura será afixado diariamente no quadro de avisos 
da sede do Executivo." 
 

"Art. 34 –  Com o parecer do Tribunal de Contas do Estado, as contas do Município 
ficarão na Secretaria durante 60 (sessenta) dias, durante os quais poderão ser examinadas e 
questionadas por qualquer contribuinte municipal. Findo esse prazo, serão julgadas dentro dos 90 
(noventa) dias subsequentes." 
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"Art. 35 –  Os responsáveis pelo controle interno da administração municipal, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade, imoralidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do art. 
37 da Constituição Federal, dela dará ciência ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara 
Municipal, sob pena de responsabilidade solidária." 
 

"Art. 36 -  Somente por dois terços dos membros da Câmara poderá ser rejeitado o 
parecer emitido pelo Tribunal de Contas." 
 

"Art. 38 –  O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários 
Municipais." 
  

"Art. 39 –  A eleição do Prefeito e do Vice Prefeito, para mandato de 4 (quatro) anos, 
realizar-se-á simultaneamente e observará as normas da Constituição Federal e da Legislação 
Eleitoral." 

"Art. 40 - O  Prefeito e o Vice Prefeito tomarão posse em sessão solene na Câmara 
Municipal, no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, e prestarão o compromisso de cumprir a 
Constituição e as leis e de bem servir à comunidade." 
 Parágrafo único – Decorridos 10 dias sem que o diplomado tome posse, o cargo 
respectivo será declarado vago pela Câmara, salvo justo motivo." 
 

"Art. 41 –  O Vice Prefeito substituirá o Prefeito em seu impedimento e suceder-lhe-á no 
caso de vaga. 
 § 1º - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice Prefeito, ou no caso de vacância 
dos dois cargos, assumirá o Poder Executivo o Presidente da Câmara. 
 § 2º - Os substitutos legais do Prefeito não poderão escusar-se de substituí-lo, sob pena 
de extinção do respectivo mandato.  
 § 3º - Enquanto não assumir o substituto legal, responderá pelo expediente da Prefeitura 
o Secretário Municipal mais antigo no exercício do cargo." 
 
"Art. 44 –  Ao Prefeito e ao Vice Prefeito aplicam-se as vedações previstas no art. 15 desta lei."  
 
 "Art. 48 –  Cabe ao Prefeito, entre outras funções políticas e administrativas: 
 V – nomear e exonerar livremente os assessores e auxiliares para cargos de provimento 
em comissão; 
 XI – organizar os serviços internos das repartições municipais e fixar ou alterar os 
quadros e as atribuições dos servidores autárquicos nos limites da lei; 
 XIX – disciplinar o uso dos veículos e demais bens municipais, tendo em conta o interesse 
público; 
 XX – decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social;  
 XXI – colocar à disposição da Câmara, até o dia 20 de cada mês, o numerário 
correspondente ao duodécimo das dotações orçamentárias a ela atribuída e, nos 10 (dez) dias 
subseqüentes à requisição, o correspondente aos créditos especiais ou suplementares; 
 XXII – prestar à Câmara, em 15 (quinze) dias, as informações que lhe forem solicitadas, 
salvo se prorrogado o prazo, a seu pedido e em face da complexidade da matéria." 
 

"Art. 49 –  O Prefeito será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos 
crimes de responsabilidade, definidos na lei federal." 
 

"Art. 50 –  São infrações político-administrativas do Prefeito, sujeitas ao julgamento da 
Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:” 
 I – Impedir o funcionamento regular da Câmara. 
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II – Impedir ou dificultar o exame, por Comissão de Inquérito ou auditoria instituída pela 
Câmara, de livros, folhas de pagamento, comprovantes de despesas e demais documentos que 
devam constar dos arquivos da Prefeitura. 
       III – Desatender, sem motivo justo, as convocações regulares da Câmara. 
           IV – Deixar, sem motivo justo, de prestar as informações requisitadas pela câmara, ou 
prestá-las de modo incompleto ou falso. 
 V – Retardar a publicação ou deixar de publicar lei ou ato sujeito a essa formalidade. 
           VI – Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta 
orçamentária. 
           VII – Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 
             VIII – Praticar ato de sua competência, contra expressa disposição de lei, ou omitir-se na 
sua prática. 
  IX – Omitir ou negligenciar a defesa de bens, rendas, direitos e interesses do Município, 
sujeitos à administração da Prefeitura. 
              X – Ausentar-se do Município ou afastar-se da Prefeitura, por tempo superior a 15 dias e 
sem autorização da Câmara. 
              XI – Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 

§ 1º - O processo de cassação do mandato do Prefeito por infração prevista neste artigo 
obedecerá ao rito seguinte: 
 a) A denúncia escrita poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e a 
indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e 
de integrar a Comissão Processante, podendo, todavia, participar dos debates e praticar todos os 
atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente, ainda passará a presidência a seu 
substituto em qualquer ato do procedimento. 
 
 b) Na primeira sessão que se seguir ao protocolamento da denúncia, essa será lida e o 
Plenário será consultado se a recebe. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos 
presentes, na  mesma  sessão  serão  sorteados  a  constituir  a  Comissão  Processante  três  
vereadores em exercício e desimpedidos, os quais imediatamente elegerão o Presidente e o 
Relator, obedecendo-se a proporcionalidade partidária. 
 c) Recebendo os autos do processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos 
dentro de 5 (cinco) dias, notificando o denunciado, com remessa de cópia da denúncia e dos 
documentos que a instruírem, para que apresente, em 10 (dez) dias, defesa prévia e indique as 
provas que quer produzir e o rol de suas testemunhas, até o máximo de 8 (oito). Se o denunciado 
estiver ausente do Município, será notificado por edital divulgado por estação de rádio e publicado 
uma vez em jornal da sede da Comarca. 
 d) Decorrido o prazo de defesa prévia, a Comissão emitirá parecer em 5 (cinco) dias, 
opinando pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia. Se opinar pelo arquivamento, 
o parecer será submetido ao Plenário da Câmara. 
 e) Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, ou o Plenário recusar o arquivamento, o 
Presidente designará dia e hora para os atos da instrução e as audiências que se fizerem 
necessárias para a inquirição das testemunhas e para o depoimento do denunciado. 
 f) O denunciado será intimado de todos os atos do processo, na pessoa de seu defensor 
ou pessoalmente, com antecedência de 24 horas, podendo assistir todas as diligências e 
audiências, formular perguntas às testemunhas e requerer o que for necessário à sua defesa. 
Pelo voto da maioria, a Comissão poderá indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 

g) Concluída a instrução, abrir-se-á prazo de 15 (quinze) dias para o denunciado 
apresentar razões escritas, após o que a Comissão emitirá parecer final, pela procedência ou pela 
improcedência da denúncia e solicitará ao Presidente da Câmara a designação de sessão de 
julgamento, para a qual será convocado o suplente do Vereador impedido de votar. 
 h) Na sessão será lida a denúncia, o parecer final da Comissão processante e as peças 
que forem indicadas, no ato, pelo denunciante e pela defesa. A seguir, os Vereadores que 
desejarem poderão manifestar-se, pelo prazo máximo  de 10 (dez) minutos cada um. O relator da  
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Comissão poderá sustentar seu parecer por 30 (trinta) minutos. Ao final, o denunciado, ou seu 
defensor, poderá manifestar-se pelo prazo de 1 (uma) hora, prorrogável por outro tanto, se o 
requerer.  
 i) Encerrada a exposição oral de defesa, proceder-se-á a tantas votações, quantas forem 
as infrações mencionadas na denúncia. Considerar-se-á afastado do cargo, definitivamente, o 
denunciado que for declarado culpado em qualquer infração, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Casa ou suplentes convocados para substituir os impedidos de votar.  
 j) Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado 
e fará lavrar ata que consigne a votação sobre cada infração. E, se houver condenação, expedirá 
decreto legislativo de cassação do mandato do Prefeito, dará posse ao seu substituto e 
comunicará a Justiça Eleitoral. Se houver absolvição, determinará o arquivamento do processo. 

§ 2º - O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído em 120 dias, a contar 
do dia em que se efetivar a primeira notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem 
julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia." 
 § 3º - Por motivo de participação na comissão, nenhum vereador será impedido de votar a 
denúncia, nem será considerado suspeito. 
 § 4º - Se, no curso de suas investigações, a comissão processante apurar a prática 
também de ilícito penal, a Mesa da Câmara transmitirá o parecer e cópia dos elementos 
informativos ao Ministério Público, ainda que arquivada a denúncia a respeito da infração político-
administrativa. 
 

"Art. 51 -  ...... 
§ 1º - Os decretos do Prefeito deverão ser subscritos pelo Secretário da área respectiva. 

 § 2º - Os Secretários e demais auxiliares de confiança do prefeito serão com ele 
responsáveis pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem." 
 

“Art. 57 - As leis e atos administrativos externos deverão ser afixados na sede da 
Prefeitura e da Câmara e arquivados no Cartório de Registro Civil do Município, para que 
produzam seus efeitos legais, permitida a consulta gratuita a qualquer interessado. 
 

"Art. 60 –  Para o esclarecimento de situação pessoal ou à defesa de interesse pessoal, 
coletivo ou difuso, a administração municipal fornecerá, obrigatoriamente, certidão ou cópia 
autêntica de atos ou contratos administrativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar sua expedição. No mesmo 
prazo atenderá as requisições judiciais, se prazo menor não for fixado pela autoridade 
requisitante. 
 Parágrafo único - Se os agentes da administração apontarem indícios de que a solicitação 
é emulativa ou perturbadora do andamento do serviço público, poderão exigir que se justifique o 
interesse na certidão." 
 

"Art. 61 -  .......... 
 I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencherem os requisitos legais, assim como aos estrangeiros na forma da lei; 
 XI – a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada, alterada ou 
reajustada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, e assegurada a 
revisão geral na mesma data e sem distinção de índices; 
 XIV – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para 
o pessoal do serviço público municipal; 
 XV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados 
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; 
 XVI – os vencimentos dos servidores municipais são irredutíveis, salvo os casos previstos 
na Constituição Federal; 
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"Art. 67 – O regime jurídico dos servidores estáveis e efetivos da administração direta, é 
o estatutário; o dos servidores temporários é o celetista, o dos servidores das autarquias e 
fundações será definido na lei que as criar." 
 

"Art. 69 –  Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público são estáveis após 3 (três) anos de exercício, contados da última investidura por 
concurso. 
 Parágrafo único – O servidor estável só perderá o cargo nos casos e pela forma previstos 
na Constituição Federal e suas leis complementares." 
 

"Art. 71 –  Os proventos e demais benefícios da aposentadoria dos servidores municipais 
de regime celetista serão regidos pela legislação previdenciária federal; os dos estatutários serão 
definidos na lei municipal."  
 

"Art. 74 –  A receita municipal será constituída por tributos, preços e outros ingressos. 
 Parágrafo único – Os preços públicos serão fixados por decreto do Prefeito, observadas 
as normas gerais de Direito Financeiro e as leis atinentes à espécie." 
 

"Art. 75 -  ......... 
 II – Taxas decorrentes do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços municipais específicos e divisíveis. 
 III – Contribuição de melhoria decorrente de obra municipal. 
 § 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão proporcionais à 
capacidade contributiva, facultado à administração tributária, respeitados os direitos e garantias 
individuais, verificar o patrimônio, as rendas e as atividades econômicas do contribuinte. 
 

"Art. 79 –  É vedada a cobrança de taxas: 
 a) pelo exercício do direito de petição ao poder público em defesa de direito ou contra 
ilegalidade ou abuso; 
 b) pelo fornecimento da certidão de que trata o art. 60. 
 Parágrafo único – Se, além da certidão, forem pleiteadas cinco ou mais cópias de 
documentos, pode ser cobrado o preço corrente da reprodução mecânica." 
 

"Art. 80 –  Compete ao município instituir impostos sobre: 
 I – propriedade predial e territorial urbana; 
 II – 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 a sua aquisição; 
 III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, da Constituição 
Federal. 
  

"Art. 85 -  A despesa com o pessoal ativo e inativo observará os limites; restrições e 
reduções estabelecidos no art. 169 da Constituição Federal e seus parágrafos e na respectiva lei 
complementar." 
 

"Art. 90 -  ...... 
 X – A realização de qualquer operação de crédito cujo vencimento ou pagamento tenha 
de ocorrer em data posterior ao vencimento do mandato do Prefeito ou do período de exercício de 
seu substituto; 
 XI - Realizar o Prefeito ou o Presidente da Câmara, no último ano de mandato, despesas 
que excedam a efetiva receita realizada·. 
 § 4º - As dívidas contraídas ou as despesas realizadas com infração à proibição dos 
incisos X e XI são da responsabilidade pessoal de quem as autorizou ou realizou." 
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“Art. 123 -  .......... 
§ 1º - A atuação do Município no ensino de nível mais elevado, só poderá ocorrer, quando 

a demanda do ensino fundamental e pré-escolar estiver plena e satisfatoriamente atendida, do 
ponto de vista qualitativo e quantitativo. 

§ 2º - O Município deverá proporcionar transporte gratuito para alunos que frequentarem 
cursos superior ou técnico em cidades de nossa região, observado o disposto no parágrafo 
primeiro. 
   
Art. 2º -  Ficam revogados os artigos 121, 122, e 134,  
Art. 3º -  A Mesa da Câmara providenciará a republicação e impressão da Lei Orgânica Municipal, 
integrada das alterações decorrentes desta lei e das correções lingüisticas cabíveis. 
Art. 4º -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Anhumas, 15 de Março de 1999. 
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EMENDA À LEI ORGÂNICA  01/2009 
PROMULGADA EM 09/12/09 

 

 

        VEREADORES 
 

                                                                                        JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIOJOSÉ LUIS LOPES ASCENCIOJOSÉ LUIS LOPES ASCENCIOJOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO    
                                                                                PresidentePresidentePresidentePresidente    
    

                                    JOJOJOJOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   SÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   SÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   SÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO           ILTON CESAR DELTREJO COSTAILTON CESAR DELTREJO COSTAILTON CESAR DELTREJO COSTAILTON CESAR DELTREJO COSTA    
    ViceViceViceVice----Presidente                                       SecretárioPresidente                                       SecretárioPresidente                                       SecretárioPresidente                                       Secretário    
                                                    
    
                                                                AIRTON     FRANCISCO    PEREIRAAIRTON     FRANCISCO    PEREIRAAIRTON     FRANCISCO    PEREIRAAIRTON     FRANCISCO    PEREIRA    
                                                                                
                                                                        ANTONIO SILVA NASCIMENTOANTONIO SILVA NASCIMENTOANTONIO SILVA NASCIMENTOANTONIO SILVA NASCIMENTO    
                                                                                                    
                                                                                    GISELE DE CÁPUA SOUZAGISELE DE CÁPUA SOUZAGISELE DE CÁPUA SOUZAGISELE DE CÁPUA SOUZA    
                                                                                                            
                                                                                            LUIZ CARLOS CELESTELUIZ CARLOS CELESTELUIZ CARLOS CELESTELUIZ CARLOS CELESTE    
                                                                                                                        
                                                                                                MAURICIO DA SILVAMAURICIO DA SILVAMAURICIO DA SILVAMAURICIO DA SILVA    
                                                                                                                                
                                                                                                            SÉRGIO MARTINSSÉRGIO MARTINSSÉRGIO MARTINSSÉRGIO MARTINS    
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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

ANHUMAS - SP  
EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº. 001/2009 

 
“Modifica a Lei Orgânica do Município” 
 
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO , Presidente da Câmara Municipal 
de Anhumas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e ele Sanciona 
a Seguinte Emenda Modificativa à Lei Orgânica do Município. 

 
Art. 1º - A Lei Orgânica do Município de Anhumas passa a vigorar com as modificações 
decorrentes da nova redação dos dispositivos a seguir reescritos, dos acréscimos, das 
supressões e alterações seguintes: 

Art. 8º  - A Mesa Diretora será composta de Presidente, Vice-Presidente, primeiro e 
segundo secretário, com mandato de dois anos, podendo haver reeleição de qualquer dos 
membros para mesmo cargo na eleição subseqüente; 

§ 1º - Os membros da Mesa, nos impedimentos ou ausências, serão substituídos, 
sucessivamente, atendida a ordem de hierarquia de cargos; 

§ 2º - Na ausência dos secretários, o Presidente em exercício na Sessão convidará 
qualquer Vereador para o desempenho daquelas funções; 

§ 3º - As atribuições e competências dos membros da Mesa Diretora serão aquelas 
definidas no Regimento Interno; 

§ 4º - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, pelo voto secreto da maioria 
absoluta dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas 
atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para completar o mandato, na sessão 
ordinária subseqüente; 

Art. 39 – A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito, para mandato de 04 (quatro) anos, 
podendo haver reeleição para os referidos cargos, realizar-se-á simultaneamente e observará as 
normas da Constituição Federal e da Legislação Eleitoral em vigência. 
  Art. 88  - ............ 

§ 9º - Os projetos de leis que versarão sobre o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias 
e os orçamentos anuais obedecerão aos seguintes prazos: 

I – o projeto de Lei do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 
financeiro do mandato do prefeito subseqüente será encaminhado à Câmara Municipal até o dia 
30 (trinta) de abril d o primeiro ano de mandato e devolvido para sanção até o dia 30 de junho do 
mesmo ano; 

II – o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal 
até o dia 30 (trinta) de abril de cada exercício e devolvido para sanção até o dia 30 de junho do 
mesmo exercício; 

III – o projeto de Lei Orçamentário será encaminhado a Câmara Municipal até o dia 30 de 
setembro de cada exercício, devolvido para sanção até 31 de dezembro do mesmo exercício; 
Art. 2º - A Mesa da Câmara providenciará a republicação e impressão da Lei Orgânica Municipal, 
integrada das alterações decorrentes desta lei e das correções linguísticas cabíveis. 
Art. 3º - Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. 
   

Câmara Municipal de Anhumas, 09 de Dezembro de 2009. 

 

 

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

Presidente 
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EMENDA À LEI ORGÂNICA  01/2010 
PROMULGADA EM 11/08/2010 

 

 

        VEREADORES 
 

                                                                                        JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIOJOSÉ LUIS LOPES ASCENCIOJOSÉ LUIS LOPES ASCENCIOJOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO    
                                                                                PresidentePresidentePresidentePresidente    
    

                                    JOJOJOJOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO     SÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO     SÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO     SÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO     ILTON CESAR DELTREJO COSTAILTON CESAR DELTREJO COSTAILTON CESAR DELTREJO COSTAILTON CESAR DELTREJO COSTA    
    ViceViceViceVice----Presidente                                       SecretárioPresidente                                       SecretárioPresidente                                       SecretárioPresidente                                       Secretário    
                                                    
    
                                                                AIRTON     FRANCISCO    PEREIRAAIRTON     FRANCISCO    PEREIRAAIRTON     FRANCISCO    PEREIRAAIRTON     FRANCISCO    PEREIRA    
                                                                                
                                                                        ANTONIO SILVA NASCIMENTOANTONIO SILVA NASCIMENTOANTONIO SILVA NASCIMENTOANTONIO SILVA NASCIMENTO    
                                                                                                    
                                                                                    GISELE DE CÁPUA SOUZAGISELE DE CÁPUA SOUZAGISELE DE CÁPUA SOUZAGISELE DE CÁPUA SOUZA    
                                                                                                            
                                                                                            LUIZ CARLOS CELESTELUIZ CARLOS CELESTELUIZ CARLOS CELESTELUIZ CARLOS CELESTE    
                                                                                                                        
                                                                                                MAURICIO DA SILVAMAURICIO DA SILVAMAURICIO DA SILVAMAURICIO DA SILVA    
                                                                                                                                
                                                                                                            SÉRGIO MARTINSSÉRGIO MARTINSSÉRGIO MARTINSSÉRGIO MARTINS    
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ANHUMAS - SP  
 

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2010 
 

“Súmula:  Modifica  a  Lei Orgânica do Município 
e dá outras providências” 

 

“A Mesa da Câmara de Anhumas  - SP, no uso 
dos poderes concedidos pelo Art. 23, § 3º, da 
Lei Orgânica deste Município, promulga a 
seguinte emenda à mesma lei:” 

 

Art. 1º -   Fica acrescido o inciso III no artigo 23 da Seção IV, do Capítulo II, do 
Título III da Lei Orgânica do Município, com  a seguinte redação: 

 
Art. 23º  - .... 
III – por iniciativa do Prefeito Municipal ; 

 
Art. 2º -  O artigo 67 da Seção I, do Capítulo II, do Título III da Lei Orgânica do 
Município passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 67º  - O regime jurídico dos servidores estáveis e efetivo s da 
administração direta é o estatutário; o dos servido res temporários é o 
especial administrativo; o dos servidores das autar quias e fundações 
será definido na lei que as criar. 

 
Art. 3º - A Mesa da Câmara providenciara a republicação e impressão da Lei 
Orgânica Municipal, integrada das alterações decorrentes desta lei e das 
correções lingüísticas  cabíveis. 
 

Art.  4º -  Esta Emenda entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de Anhumas, 11 de Agosto de 2010. 

 
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO             JOSÉ ALVES BAR BOSA SOBRINHO 
               Presidente             Vice-Presiden te 

ILTON CESAR DELTREJO COSTA 
Secretário 
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EMENDA À LEI ORGÂNICA  02/2010 
PROMULGADA EM 24/11//2010 

 

 

        VEREADORES 
 

                                                                                        JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIOJOSÉ LUIS LOPES ASCENCIOJOSÉ LUIS LOPES ASCENCIOJOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO    
                                                                                PresidentePresidentePresidentePresidente    
    

                                    JOJOJOJOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO     SÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO     SÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO     SÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO     ILTON CESAR DELTREJO COSTAILTON CESAR DELTREJO COSTAILTON CESAR DELTREJO COSTAILTON CESAR DELTREJO COSTA    
    ViceViceViceVice----Presidente                                       SecretárioPresidente                                       SecretárioPresidente                                       SecretárioPresidente                                       Secretário    
                                                    
    
                                                                AIRTON  AIRTON  AIRTON  AIRTON              FRANCISCO    PEREIRAFRANCISCO    PEREIRAFRANCISCO    PEREIRAFRANCISCO    PEREIRA    
                                                                                
                                                                        ANTONIO SILVA NASCIMENTOANTONIO SILVA NASCIMENTOANTONIO SILVA NASCIMENTOANTONIO SILVA NASCIMENTO    
                                                                                                    
                                                                                    GISELE DE CÁPUA SOUZAGISELE DE CÁPUA SOUZAGISELE DE CÁPUA SOUZAGISELE DE CÁPUA SOUZA    
                                                                                                            
                                                                                            LUIZ CARLOS CELESTELUIZ CARLOS CELESTELUIZ CARLOS CELESTELUIZ CARLOS CELESTE    
                                                                                                                        
                                                                                                MAURICIO DA SILVAMAURICIO DA SILVAMAURICIO DA SILVAMAURICIO DA SILVA    
                                                                                                                                
                                                                                                            SÉRGIO MARTINSSÉRGIO MARTINSSÉRGIO MARTINSSÉRGIO MARTINS    
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EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 002/2010 
 
 

“Súmula:  Modifica  a  Lei Orgânica do Município 
e dá outras providências”   

 

“A Mesa da Câmara de Anhumas  - SP, no uso 
dos poderes concedidos pelo Art. 23, § 3º, da 
Lei Orgânica deste Município, promulga a 
seguinte emenda à mesma lei:” 
 

 
Art. 1º  -   O inciso X, do art. 61, do Titulo III – Organização do Município, Capitulo 
I, Disposições Gerais, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
           “X – Nos casos de contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse publico, não poderá o prazo 
exceder de dois anos, salvo se o contratado for aprovado e classificado em novo 
processo seletivo, quando o contrato poderá ser renovado”. 
 
Art. 2º - A Mesa da Câmara providenciara a republicação e impressão da Lei 
Orgânica Municipal, integrada das alterações decorrentes desta lei e das 
correções lingüísticas cabíveis. 
 

Art. 3º  -  Esta Emenda entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de Anhumas, 24 de Novembro de 2010. 

 
 

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO             JOSÉ ALVES BAR BOSA SOBRINHO 
               Presidente             Vice-Presiden te 

 

ILTON CESAR DELTREJO COSTA 
Secretário 

 
. 
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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

ANHUMAS - SP  
 
 

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2019 
 
 

“Sumula: Altera a redação do Título VI – Capítulo II – 
Seção III da Lei Orgânica do Município de Anhumas, e 
dá outras providências 

 
“A Mesa da Câmara de Anhumas  - SP, no uso dos 
poderes concedidos pelo Art. 23, § 3º, da Lei Orgânica 
deste Município, promulga a seguinte emenda à 
mesma lei:” 

 
 

Art. 1º , O art. 120, do Título VI – Capítulo II – Seção III da Lei Orgânica do 
Município de Anhumas, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
     TÍTULO VI 
      DA ORDEM SOCIAL 
 
           CAPÍTULO II 
           DA SEGURIDADE SOCIAL 
 
     SEÇÃO III 
                     DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
“Art. 120 .A assistência social, política pública de seguridade social, estabelecida 
pela Constituição Federal, é direito do cidadão e responsabilidade dos entes 
federativos do Estado Brasileiro, que sob gestão articulada e pactuada, devem 
assegurar as funções de proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de 
direitos. 
 
§ 1º - A política de assistência social do município de Anhumas deverá ser 
organizada de forma a garantir provisão pública de proteção social básica e 
especial no âmbito de sua competência e responsabilidade, objetivando, desde 
que obedecidos os respectivos pressupostos legais, a concessão e manutenção 
de benefícios continuados, de benefícios eventuais, de benefícios de 
transferência de renda e de serviços socioassistenciais, que afiancem proteção 
social aos municípios em todas as fases de sua vida (crianças, adolescentes, 
idosos e pessoas com deficiência). 
 
§ 2º - O órgão público estatal designado em cada esfera de governo para a 
gestão da assistência social terá primazia e comando único dessa política no 
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âmbito das responsabilidades do ente federativo, no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, sendo que no caso deste Município o órgão 
competente é a Assessoria Municipal de Assistência Social. 
 
§ 3º - O Município implantará sua própria lei do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, sob a forma de sistema descentralizado e participativo, seguindo 
os objetivos no artigo 6º da Lei Federal nº 8.742/93, com redação alterada pela 
Lei Federal nº 12.435/11. 
 
Parágrafo Único – Nesta lei deverá conter no âmbito da política de assistência 
social do Município, definição e objetivos, princípios e diretrizes, gestão e 
organização do SUAS, organização das funções, serviços, benefícios, programas 
e projetos, conforme níveis de proteção social, seguranças afiançadas, unidades 
estatais (CRAS, CREAS, Centos de Convivência), responsabilidade dos entes 
federativos, plano municipal de assistência social, competências do Conselho 
Municipal de Assistência Social, Conferência Municipal de Assistência Social, 
representação do município nas instâncias de negociações e pactuação do 
SUAS, relação com as entidades de assistência social, com a possibilidade de 
firmar convênio para a prestação de serviços aos munícipes, celebração de 
consórcio com outros municípios, visando ao desenvolvimento de serviços 
comuns de assistência social e financiamento da política de assistência social. 
 
Art. 2º  . A mesa da Câmara Municipal providenciará a republicação e impressão 
da Lei Orgânica Municipal, com as alterações decorrentes desta Lei. 
 
Art. 3º  . Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Câmara Municipal de Anhumas, 02 de Maio de 2019. 

 
 

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA                        GISELE DE CÁPUA SOUZA 
               Presidente                          1ª Secretária 

 

 

CESAR ALVES BARBOSA 
2º Secretário 
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ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO 
 
A 
Acumulação de cargos: 61, XVII e XVIII 
Anistia fiscal: 20, I 
Aposentadoria, proventos: 71 
Arrecadação de tributos: 83 
Assistência social, princípios: 120 
Auditoria: 33 § 3º 
 

B 
Balancete mensal: 33 § 2º 
Bancos: 83 
Base de cálculo de tributos: 81 
Bens do Município: 4º   
 
C 
Caixa movimento de: 33 § 4º 
Câmara Municipal: 
 - atribuições e competência: 20 e 21 
 - composição: 6º 
 - sessão de instalação: 6º § 3º 
 - sessão pública: 10 
 - sessão solene: 12 
 - sessão extraordinária: 13 
 
Capacidade contributiva: 75 § 1º 
Cargos públicos: 20, V; 21, III; 25 § 1º, I; 61 
Certidão: 60 
Cidadão honorário: 21, XI 
Código de Obras: 24 
Código Tributário Municipal: 24 
Comissões de Inquérito: 21, VII e §§ 1º a 5º;  
Concessão de serviço público: 20, III 
Concessão de direito real de uso: 20, III; 104; 105 
Concurso público: 61 
Conselho Municipal de Saúde: 116 
Consumidor, defesa: 128 
Contas do Prefeito, da Mesa e de outras pessoas: 21, XIII; 33 § 1º; 34; 36; 37; 59 
Contribuição de melhoria: 75, III 
Convênios: 20, VI 
Convocação do Prefeito e de Secretários: 21, IX 
Crédito ilimitado, proibição: 90, VII 
Crédito extraordinário: 90 §§ 2º e 3º 
Crédito suplementar e especial: 25 § 1º, II; 90, V e § 2º;  
Criança: 130 
Cultura, normas programáticas: 124 
 

D 
Declaração de bens: 
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- de Vereador: 19 
 - do Prefeito e Vice: 47 
 - dos auxiliares do Prefeito: 54 
Decretos do Prefeito: 51 § 1º 
Defesa do consumidor: 128 
Deficientes físicos: 61, IX; 129; 130 
Delegação de funções, proibição: 3º 
Desapropriações: 86 
Desenvolvimento urbano: 24; 96 a 100 
Despesa pública:  
 - indicação de recursos: 26; 84 
 - com pessoal: 85 
 - no último ano do mandato: 90, XI 
 - vedações: 90 
Dia do Município: 131 
Diretrizes orçamentárias: 20, II; 88 § 2º, § 9 ̕̕º II 
Disponibilidade de caixa: 87 
Dívida: 
 - irregular: 1º par. ún. 
 - remissão de: 20, I. 
 - pública: 20, II 
Divisão territorial do município: 24 
 

E 
Educação: 121 a 123 
Eleição: 
 - do Prefeito e do Vice: 39 
 - dos Vereadores: 6º 
 - em caso de vacância: 42 
Emenda: 
 - a projeto de iniciativa exclusiva do Prefeito: 25 § 3º 
 - ao orçamento: 89 § 1º 
 - ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias: 89 § 2º 
Empresa pública, criação: 61, XX 
Empréstimo: 20, II 
Ensino: 121 a 123 
Esporte e lazer, normas programáticas: 125 e 126 
Estabilidade no serviço público: 69 
Execução orçamentária: 88 § 3º 
 

F 
Feriados municipais: 131 
Fiscalização dos atos do Prefeito: 21, XIV; 32 
Fundamentos do Município: Tít. I  
 

H 
Honrarias: 21, XI 
 

I 
Idoso: 130 
Ilícito penal: 50 § 4º 
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Imóveis municipais: 20, IV 
Impostos municipais: 80 
Informações a comissão de inquérito: 21 § 2º 
Infrações político-administrativas: 50 
Intervenção no Município: 21, XVI 
IPTU: 81 § 1º; 82 
Isenção fiscal: 20, I; 82 
 

L 
Leis, publicação: 57 
Leis complementares: 24 
Lei Orgânica, emendas: 23 
Licença ao Prefeito e ao Vice: 45 
Licitações: 24; 62 
Limitações fiscais: 90 
Limitações tributárias: 77 a 79; 80 § 2º, I; 
 

M 
Mandato, perda: 21, XV 
Matéria financeira, leis sobre: 25 § 2º, I 
Matéria rejeitada: 30 
Meio ambiente: 106 a 108 
Mesa: 
    - composição, mandato e reeleição: 8 
    - destituição e substituição: 8 § 1º ao 4º 
    - eleição no início da legislatura: 7º 
Ministério Público: 50 § 4º 
Moradias populares: 89 
 

N 
Nome das vias e logradouros; 20,VII; 61, XXII 
 

O 
Obras públicas: 62 e 63 
Operação de crédito: 90, X 
Orçamento: 20, II; 88 e 89 
Ordem econômica, princípios: 91 a 95 
Ordem social, princípios: 112 
Organização do Município: Tít. III 
Organização dos Poderes: Tít. II 
 

P 
Participação na arrecadação, proibição: 61 § 4º 
Perda do mandato: 21, XV; 43 
Perímetro urbano: 20, VIII 
Plano Diretor: 24; 97, II e III  
Plano plurianual: 20, II; 62 § 2º; 88 § 1º , 4º, 9º I; 89 
Poder Executivo: Tít. II, Cap. III 
Poder Legislativo: Tít. II, Cap. II 
Política agrícola: 101 a 105 
Posse dos eleitos: 6º; 40 
Prazo: 
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 - para orçamentos anuais, plano plurianual e diretrizes orçamentárias: 88 § 9º 
 - para fornecimento de certidão: 60 
 - para inclusão na Ordem do Dia de matéria urgente: 27 e 31 
 - para informações a comissão de inquérito: 21 § 2º 
 - para vereador tomar posse: 6º § 4º 
Precatórios: 86 
Prefeito: 
 - exercício, eleição, mandato e posse: 38 ao 40 
 - funções, atribuições e deveres: 48 
 - vedações: 44 
Princípios administrativos: 55 
Processo de cassação de mandato: 50 e parágrafos 
Processo Legislativo: 22 
Proventos da aposentadoria: 71 
Publicidade de atos da administração: 61 § 1º 
 

Q 
Quorum: 
 - para emenda à Lei Orgânica: 23  
 - para rejeição de veto: 29 § 4º 
 

R 
Receita pública: 74; 90,  IV 
Recursos hídricos: 109 a 110 
Recursos naturais: 106 a 108 
Remanejamento de recursos: 90, VI 
Remuneração dos servidores: 61, XI e seguintes 
Responsabilidade solidária: 35 
Responsabilidade por danos à administração: 73 
 

S 
Sanção e promulgação de projetos de lei: 29 
Saneamento: 111 
Saúde, normas programáticas: 114 
Secretários municipais: 51 
Seguridade social, princípios: 113 
Serviços públicos: 63 a 66 
Servidores públicos: 61, V e seguintes; 67; 72; 73; 85; 118 
Sessão legislativa: 6º §§ 1º e 2º 
Símbolos do Município: 5º 
Solo urbano: 24 
Subsídios: 18; 21, VI; 25, III 
Substituição do Prefeito: 41 
Suplente de Vereador: 17 §§ 1º e 2º 
SUS e SUDS: 117 e 119 
 

T 
Taxas: 75, II; 79; 81 §§ 3º e 4º 
Transferência de recursos: 90, VI 
Transporte de alunos: 121 § 2º 
Tribunal de Contas: 33; 36 
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U 
Urgência, regime: 25 § 5º; 27 

 

V 
Vereador: 
 - declaração de bens: 19 
 - desincompatibilização: 6º § 5º 
 - inviolabilidade: 14 
 - perda do mandato: 16 
 - prazo para tomar posse: 6º e §4 º  
 - proibições: 15 
 - subsídio: 18 
 - suplente: 17 §§ 1º e 2º 
 
Veto: 29 §§ 1º a 7º 
Vias e logradouros públicos: 20, VII, 61, XXII 
Vice-Prefeito: 41 
 - eleição, mandato e posse 38 ao 40 
Vinculação de vencimentos, proibição: 61, XIV 
Vinculação de receita tributária, proibição: 90, IV 
 


