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PREAMBULO 

Em nome do povo do Municipio de Senador Sa, nos, os seus 
leg itimos representantes, no exercicio da atividade, derivada da 
expressa reserva de poder da representacao deste mesmo povo, 
reunidos em assembleia municipal constituinte, promulgamos, sob a 
protecao de Deus, a presente Lei Organica, ajustada aos principios 
fundamentals do Estado do Ceara e ao estado de direito, implantado na 
RepUblica Federativa do Brasil. 
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TITULO I 
DO MUNICIPIO 

Capitulo I 
DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art.1°- 0 Municipio de Senador Sa é uma unidade do territorio do Estado 
do Ceara, corn autonomia politica, administrativa e financeira, regendo-
se por esta Lei Organica e pelas demais leis que adotar, respeitados os 
principios estabelecidos nas Constituicties Federal e Estadual. (EC n° 
04/2005) 

Paragrafo Unico —A sede do Municipio é Senador Sa e tern a categoria 
de Cidade. 

Art. 2° - Os limites do territdrio do Municipio se) podem ser alterados por 
lei estadual, e ainda em funcao de requisitos estabelecidos em lei 
complementar estadual, consultada, previa mente, atraves de 
plebiscitos, a populagao. (EC n° 04/2005) 

§ 1° - Poderao ser criados, organizados e suprimidos Distritos, por lei 
municipal, observada a legislacao estadual pertinente. 

§ 2° - Sao partes integrantes do territOrio municipal de Senador Sa, os 
distritos de Sala() e Serrota. 

Art. 3°- Sao poderes do Municipio, independentes e harmanicos entre si, 
o Legislativo e o Executivo, cuja fonte de legitimidade é outorgada pelo 
seu povo. (EC n° 04/2005) 

§ 1° - 0 Poder Legislativo 6 exercido pela Camara Municipal, atraves dos 
seus vereadores, autenticos representantes do povo. 

§ 2° - 0 Poder Executivo a exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado 
pelos Secretarios Municipais e Orgaos que Ihe sac, subordinados na 
forma prevista nesta Lei Organica. 

§ 3° - E vedada a delegacao de atribuicOes de um Poder ao outro, salvo 
as exceci5es previstas nesta Carta. 

Art. 4° - Sao simbolos municipais: a bandeira e o hino nos termos da lei. 
(EC n° 04/2005) 
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Art. 5° - 0 Municipio pode celebrar convenio corn a Uniao, Estados e 
outros municipios, para a realizagao de obras ou exploragao dos 
servigos publicos de interesse comum, 

Capitulo II 
DA COMPETENCIA 

Art. 6° - Ao Municipio compete prover a tudo quanto se relacione ao seu 
peculiar interesse e ao bem-estar de sua populagao, cabendo-lhe, entre 
outras, as seguintes atribuigoes: (EC n° 04/2005) 

— elaborar o orgamento anual, prevendo a receita e fixando as 
despesas corn base no seu Plano Diretor; 

II — instituir e arrecadar os tributos de sua competencia, bem como 
aplicar suas rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade de prestar contas e 
publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

III — legislar sobre assuntos de interesse local; 
IV - dispor sobre a concessao, permissao ou autorizagao de servigos 

piiblicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tern 
carater essencial; 

V — dispor sobre a administragao, a utilizagao e alienagao de seus 
bens; 

VI — adquirir bens, inclusive mediante desapropriagao por 
necessidade, utilidade publica ou interesse social, na forma e nos casos 
previstos em lei; 

VII — promover, sempre corn visitas aos interesses urbanisticos, o 
ordenamento de seu territorio, estabelecendo normas para edificagao, 
loteamento e arruamento, bem como zoneamento urbano; 

VIII — exigir, na forma da lei, para a execugao de obras ou o exercicio 
de atividades, potencialmente causadoras de degradagao do meio 
ambiente, estudo previo dos respectivos impactos ambientais; 

IX — estabelecer as servidOes administrativas necessarias aos seus 
servigos; 

X — regular a utilizagao dos logradouros publicos e, especialmente, no 
perImetro urbano; 

XI — sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais bem como 
regulamentar e fiscalizar a sua utilizagao; 

XII — prover sobre a limpeza das vias e logradouros publicos, remogao 
e destino do lixo domiciliar e de outros residuos de qualquer natureza; 

XIII — ordenar as atividades urbanas, estatuindo condigoes e horario 
para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e 
similares, observadas as normas federais pertinentes; 

XIV — prestar servigo de atendimento a saude da populagao corn a 
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cooperagao tecnica e financeira da Uniao e do Estado; 
XV — dispor sobre o servigo funerario e cemiterios, encarregando-se 

da administragao daqueles que forem pOblicos e fiscalizando os 
pertencentes a entidades privadas; 

XVI — regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixagao de cartazes e 
anuncios, bem como a utilizagao de quaisquer outros meios de 
publicidade e propaganda nos locals sujeitos ao poder de policia 
municipal; 

XVII - dispor sobre o registro, a vacinagao, a captura, o depOsito e o 
destino de animals, corn finalidade precipua de erradicagao da raiva e de 
outras molestias de que possam ser portadores ou transmissores, e por 
infragao a legislagao municipal; 

XVIII - dispor sobre o depOsito e o destino de mercadorias 
apreendidas em decorrencia de transgressao da legislagao municipal; 

XIX - organizar os seus servigos administrativos, criando os cargos 
necessarios e instituir o regime juridico unico dos seus servidores; 

XX - manter corn a cooperagao tecnica e financeira do Estado e da 
Uniao, programas de educagao pre-escolar e de ensino fundamental; 

XXI - no tocante aos estabelecimentos industriais, comerciais e 
similares e de prestagao de servigos, localizados no territOrio do 
Municipio: 

a) conceber ou renovar licence para instalagao, localizagao e 
funcionamento; 

b) revogar a licence daqueles cujas atividades se tornarem 
prejudiciais a saUde, a higiene, ao bem-estar, ao sossego publico ou aos 
bons costumes; 

c) promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licence ou 
desacordo corn a lei. 

XXII - estabelecer e impor penalidades por infragao de suas leis e 
regulamentos; 

XXIII - suplementar a legislagao federal e a estadual no que couber; 
XXIV - dispor sobre servigos pUblicos em geral, regulamentando-os; 
XXV - prestar assistencia nas emergencies medicas, hospitalar e de 

pronto socorro, por seus proprios servigos ou mediante convenio corn a 
Santa Casa de Miseric6rdia ou instituigao congenere; 

XXVI - fiscalizar e inspecionar frequentemente, as instalagoes 
sanitarias, eletricas, os quintais e terrenos baldios e, se necessario, 
notificar os proprietarios a mante-los respectivamente, dentro dos 
padroes de higiene, seguranga, asseios e murados, como prever a 
legislacao pertinente. 

Art. 7° - Compete ao Municipio, concorrentemente corn a Uniao e corn o 
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Estado: (EC n° 04/2005) 
- zelar pela sat:1de, higiene, assistencia e seguranca publica, bem 

como pela protecao e garantia das pessoas portadoras de deficiencias; 
II - promover os meios de acesso a educagao, a cultura, a ciencia e ao 

desporto; 
III - proteger o patrimonio artistic°, paisagistico, turistico, histOrico, 

cultural, arqueolOgico, bem como a fauna e a flora, locals; 
IV - fiscalizar, nos locals de venda direta ao consumidor, as condigOes 

sanitarias dos generos alimenticios; 
V - proteger o meio ambiente, combatendo a poluicao em qualquer de 

suas formas; 
VI - fomentar a producao agro-pecuaria local e organizar o 

abastecimento alimentar no territOrio do Municipio; 
VII — registrar, acompanhar e fiscalizar as concessOes de direitos a 

pesquisa e exploragao de recursos hidricos e minerals, em seu territOrio, 
exigindo, dos responsaveis pelos respectivos projetos, laudos e 
pareceres tecnicos, emitidos pelos orgaos competentes e habituais para 
comprovar que os empreendimentos: 

a) nao acarretarao desequilibrio ecolOgico, prejudicando a flora, a 
fauna e a paisagem em geral; 

b) nao causarao rebaixamento do lengol freatico, assoreamento de 
rios, lagoas ou represas; 

c) nao provocarao erosao do solo. 
VIII - zelar pela guarda desta Lei Organica, das leis, das instituicaes 

democraticas e conservar o patrimonio publico. 

Paragrafo Clnico - 0 Municipio podera organizar e manter guarda 
municipal, para colaboragao na seguranga pOblica, subordinada a 
politica estadual, na forma e condigOes estabelecidas em lei. 

Art. 8° -Ao Municipio é proibido: (EC n° 04/2005) 
- permitir ou fazer use de estabelecimento grafico, jornal, e estagao 

de radio, televisao, servico de alto-falante ou qualquer outro meio de 
comunicagao de sua propriedade, para propaganda politica partidaria ou 
fins estranhos a administragao; 

II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, 
embaracar-lhes o exercicio, ou manter corn eles ou seus representantes 
relagoes de alianca ou dependencia de carater estritamente 
confessional; 

III - criar distincoes entre brasileiros ou preferenciais em favor de 
qualquer pessoa de direito publico interno; 

IV - recusar fe aos docu mentos publicos; 
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V - atribuir nome de pessoa viva a avenida, praga, rua, logradouro, 
reservatOrio dagua, hospital, biblioteca, edificio pUblico, salas de aula, 
audit6rio e praga de esporte. 

TITULO II 
ORGANIZA00 DOS PODERES MUNICIPAIS 

Capitulo I 
DO PODER LEGISLATIVO 

Secao I 
Da Camara Municipal 

Art. 9° - 0 Poder Legislativo é exercido pela Camara Municipal, 
composta de nove (9) vereadores eleitos atraves de sistema 
proporcional, dentre os cidadaos maiores de 18 anos, no exercicio de 
direitos politicos, pelo voto direto e secreto. (EC. n° 14/2008) 

Paragrafo Unico - Cada legislatura tera a duragao de 04 (quatro) anos. 

Art. 10° - Cabe a Camara, corn a sancao do Prefeito, legislar sobre as 
materias de competencia do Municipio, especialmente: 

I - legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isengoes e 
anistias fiscais e remissao de dividas; 

II - votar o orcamento anual e o plurianual de investimento, a lei de 
diretrizes orgamentarias, bem como autorizar a abertura de creditos 
suplementares e especiais; 

III - deliberar sobre obtencao e concessao de emprestimos e 
operacOes de creditos, bem como sobre a forma e os meios de 
pagamento; 

IV - legislar sobre a concessao de auxilios e subvencoes; 
V - legislar sabre a concessao de servigo publico; 
VI - legislar sobre a concessao do direito real de use de bens 

municipals; 
VII - legislar sobre a concessao administrativa de use de bens 

municipais 
VIII - legislar sobre alienacao de bens imoveis; 
IX - legislar sobre a aquisicao de bens imOveis, salvo quando se tratar 

de cloaca° sem encargo; 
X - criar, alterar e extinguir cargos'publicos e fixar os respectivos 

vencimentos, inclusive os dos servicos da Camara; 
XI - aprovar o piano diretor de desenvolvimento e de expansao 
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urbana; 
XII - autorizar convenios corn entidades pOblicas ou particulares e 

consarcios corn outros municipios; 
XIII - delimiter o perimetro urbano; 
XIV - legislar sobre zoneamento urbano, bem como sobre a 

denominacao dos prOprios, vies e logradouros pitlicos; 
XV - deliberar sobre a transferencia temporaria da sede dos Poderes 

Municipais, quando o interesse public° o exigir. 

Art. 11° -A Camara compete, privativamente, entre outras, as seguintes 
atribuicoes: (EC n° 04/2005) 

I - eleger sua Mesa, bem como destitui-Ia, na forma regimental; 
II - elaborar seu regime interno; 
III - organizar os seus servicos administrativos; 
IV - dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer de sua renuncia 

e afasta-los, definitivamente, do exercicio do cargo; 
V - conceder licence ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores 

para afastamento do cargo; 
VI - autorizar o Prefeito, por necessidade de servico, a ausentar-se do 

Municipio por urn periodo superior a dez digs; 
VII - fixar os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios 

Municipais e Vereadores; 
VIII - crier comissoes especiais de inquerito, sobre fato determinado 

que se inclua na competencia municipal, sempre que o requerer pelo 
menos urn tergo de seus membros; 

IX - requisitar informacoes ao Prefeito sobre assuntos referentes a 
administraca'o; 

X - convocar os Secretarios municipais para prestar informagoes 
sobre materia de sua competencia; 

XI - autorizar referenda e plebiscite; 
XII - deliberar, mediante Resolugao, sobre assunto de sua economia 

interna e nos demais casos de sua competencia privative, por meio de 
Decreto Legislative; 

XIII - conceder titulo de cidadao honoraria ou qualquer outra honraria 
ou homenagem a pessoa que reconhecidamente tenha prestado service 
ao Municipio, mediante Decreto Legislative aprovado pelo veto de no 
minima dais tergos de seus membros; 

XIV - julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos 
previstos em lei; 

XV - exercer a fiscalizacao financeira e orgamentaria do Municipio, 
corn o auxilio tecnico do TCM, tomando e julgando as Contas de 
Governo da Prefeitura, na forma da legislagao pertinente; 
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XVI - decidir sobre a perda do mandato do Vereador, por voto secreto 
e da maioria absoluta, nas hipOteses previstas nos incisos I, II e Ill do 
artigo 18, mediante proposicao plenaria da Mesa Diretora da Camara 
Municipal ou de Partido Politico corn representagao na Casa. 

Art. 12° - Sao, ainda, objeto de deliberacao privative da Camara 
Municipal, dentre outros atos e medidas, na forma do regimento interno: 
(EC n° 04/2005 e EC. no 14/2008)) 

I - requerimentos; 
II - indicacao; 
III - maga°. 

§ 1° - A Camara Municipal fixar-se-6 atraves de Leis de sua iniciativa, os 
subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretarios Municipais e 
vereadores, para vigorarem na Legislature subsequente. 

§ 2° - Os subsidios serao fixados em parcela Unica, sendo vedado 
qualquer acrescimo de gratificacao, adicional, abono, prOmio, verba de 
representagao ou quaisquer outras especies remuneratOrias. 

§ 3° - A apreciacao dos projetos de leis de que se refere o § 1° deste 
artigo, devera ocorrer, obrigatoriamente, no Ultimo ano da legislature, 
antes das eleicoes municipais e, as leis deverao ser encaminhadas ao 
TCM ate o dia 321 de dezembro do mesmo ano para registro. 

Seca° II 
Dos Vereadores 

Art. 13° - No primeiro ano de cada Legislatura, no dia 1° de janeiro, as 
dez horas, sessao solene de instalagao, independente, de numero sob a 
presidencia do Vereador mais votado dentre os presentes, os 
vereadores prestarao compromisso e tomarao posse. (EC n° 04/2005) 

§1° - No ato da posse os Vereadores deverao desincompatibilizar-se e, 
na mesma ocasiao, bem como ao termino do mandato, deverao fazer 
declaragao de seus bens. 

§ 2° - 0 Vereador que nao tomar posse, na sessao prevista neste artigo, 
devera faze-lo no prazo de quinze dias, ressalvados os casos de motivo 
justo e aceito pela Camara. 

§3° - A remuneragao do Vereador podera basear-se na do Prefeito 
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Municipal, nao excedendo a 30% do que ele percebe ou no global de 
todos os vereadores, nao ultrapassar a 4% do repasse legislativo e 
ainda, em nenhum dos casos podera exceder a 25% do que percebe um 
deputado estadual. 

§ 4° - 0 subsidio do Presidente da Camara podera ser superior ao do 
Vereador e inferior ao do Prefeito Municipal. 

Art. 14° - E admitida a licenca do vereador: 
- em virtude de doenca, devidamente atestada por junta medica do 

Departamento de Higiene e Saude do Municipio; 
II - em face de licenca-gestante; 
III - para desempenhar miss6es temporarias de carater cultural ou 

politico, de interesse do Municipio; 
IV - para tratar de interesses particulares, por prazo determinado, 

nunca inferior a 30 (trinta) dias, nem superior a 120 (cento e vinte) dias, 
em cada sessao legislativa, nao podendo, em qualquer caso, reassumir 
exercicio do mandato, antes do tannin() do prazo assinado para a 
licenca. 

§1° - Para fins de remuneracao, considerar-se-6 em exercicio: 
a) o Vereador licenciado nos termos dos incisos I e II; 
b) o Vereador licenciado na forma do inciso III, se a missao decorrer 

de expressa designacao da Camara ou tiver sido previamente aprovada 
pelo Plenario. 

§2° - A licenca-gestante sera concedida segundo os mesmos criterios e 
condicoes estabelecidos para a funcionaria publica municipal. 

Art. 15° - Nao perdera o mandato, considerando-se automaticamente 
licenciado, o Vereador investido no cargo de Secretario Municipal. 

Art. 16° - No caso de vaga, investidura em cargo de secretario municipal 
ou licenca, superior a 120 (cento e vinte) dias, do Vereador, o Presidente 
da Camara convocara, imediatamente, o suplente. 

§1° - 0 suplente convocado devera tomar posse, dentro do prazo de 
quinze dias, salvo motivo justo aceito pela Camara. 

§2° - Em caso de vaga, nao havendo suplente, o Presidente comunicara 
o fato, dentro de quarenta e oito horas, diretamente ao Tribunal Regional 
Eleitoral, a fim de serem convocadas eleicoes para preencho-la quando 
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faltarem mais de quinze meses para o termino do mandato. 

Art. 17° - 0 Vereador nao podera: 
- desde a expedigao do diploma: 

a) firmar ou manter contrato corn pessoa juridica de direito public°, 
autarquia, empresa pUblica, sociedade de economia mista ou empresa 
de concessionaria de servigo public°, salvo quando o contrato obedecer 
a clausulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, fungao ou emprego remunerado, 
inclusive os de que seja demissivel ad nutum, nas entidades constantes 
da alinea anterior. 

Art. 18° - Perdera o mandato o Vereador: (EC n° 03/2005) 
I - que infringir quaisquer das proibigoes estabelecidas no artigo 

anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompativel corn o decoro 

parlamentar; 
III - que deixar de comparecer, sem que esteja licenciado, a tres (03) 

sessoes ordinarias consecutivas ou ainda, a tres (03) sessoes 
extraordinarias convocadas pelo Prefeito Municipal; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos politicos; 
V - quando o decretar a Justiga Eleitoral, nos casos previstos na 

Constituigao Federal; 
VI - que sofrer condenagao criminal em sentenga definitiva e 

irrecorrivel, na forma definida em lei; 
VII —que utilizar-se do mandato para a pratica de atos de corrupgao ou 

de improbidade administrativa. 

Art. 19° - Os Vereadores nao sera.° obrigados a testemunhar sobre 
informagoes recebidas ou prestadas em razao do exercicio de mandato 
nem sobre as pessoas que Ihes confiaram ou delas receberem 
informagOes. 

Art. 20° -Ao se extinguir o mandato do Vereador por qualquer dos itens 
do artigo 18, e ocorrido e comprovado o fato extintivo, o Presidente da 
Camara, na primeira sessao, comunica-lo-a ao Plenario e fara constar da 
Ata a declaragao de Extingao do Mandato e convocara imediatamente 
o respectivo suplente. 

Paragrafo Unico - Se o Presidente da Camara omitir-se nas 
providencias deste artigo, o Suplente de Vereador ou o Prefeito podera 
requerer, em juizo, a declaragao de extingao do mandato e, se julgada 
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procedente, a respective decisao judicial importara na destituicao 
autornatica do Presidente omisso do cargo da Mesa e no seu 
impedimento para nova investidura, nesta, durante toda a legislature, 
alem de o juiz condena-lo as cominacoes legais decorrentes do principio 
da sucumbencia. 

Sega° III 
Da Mesa da Camara 

Art. 21° - Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão 
sob a presidencia do mais votado, dentre os presentes havendo maioria 
absolute dos membros da Camara, elegerao os componentes da Mesa, 
que ficarao automaticamente empossados. 

Paragrafo Clnico - Nlao havendo numero legal, o Vereador mais votado, 
dentre os presentes, permanecera na presidencia e convocara sessoes 
diaries, ate que seja eleita a Mesa. 

Art. 22° - A eleicao para a renovagao da Mesa Diretora na mesma 
Legislature, realizar-se-6 obrigatoriamente no segundo sabado de 
dezembro da segunda Sessao Legislative, em sessao especial, as 19:00 
horas e, a posse, em sessao solene no dia 1° de janeiro da terceira 
Sessao Legislative as 19:00 horas. (EC no 001/2002, EC n° 04/2005 e 
EC. n° 14/2008) 

§ 1° - 0 regime disciplinary a forma de eleicao e a composicao da mesa. 

§ 2° - 0 mandato da Mesa sera de 2 (dois ) anos sendo permitida a 
reeleicao dos seus membros para os mesmos cargos na mesma 
legislature. 

§ 3° - Pelo voto de 2/3 (dois tercos) dos membros da Camara, qualquer 
componente da Mesa podera ser destituido quando negligente, omisso 
ou ineficiente no desempenho de suas atribuicoes regimentais, 
elegendo-se outro Vereador para completer o mandato. 

Art. 23° - Sao atribuiceies da Mesa, dentre outras: 
- propor projetos de lei que criem ou extingam cargos dos servicos da 

Camara e fixem os respectivos vencimentos; 
II - elaborar e expedir, mediante ato, a discriminacao analitica das 

dotacoes orgamentarias da Camara bem como alters-las, quando 
necessario; 
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III - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de creditos 
suplementares ou especiais, atraves de anulacao parcial ou total da 
dotacao da Camara; 

IV - suplementar mediante ato, as dotacoes do orcamento da 
Camara observando o limite da autorizacao constante da lei 
orgamentaria desde que os recursos para a sua cobertura sejam 
provenientes de anulacao total ou parcial de sua dotagao 
orcamentaria; 

V - devolver a tesouraria da Prefeitura, o saldo de caixa existente na 
Camara ao final do exercicio; 

VI - enviar ao Prefeito, ate o dia primeiro de marco, as contas do 
exercicio anterior; 

VII - nomear, promover, comissionar, conceder gratificagoes, licenca, 
par em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionarios 
ou servidores da Secretaria da Camara Municipal, nos termos da lei; 

Art. 24° -Ao Presidente da Camara, dentre outras atribuicoes, compete: 
I - representar a Camara em juizo e fora dales; 
II - dirigir, executar e disciplinar os trabaihos legislativos e 

administrativos da Camara; 
III - interpretar e fazer cumprir o Regimento interno; 
IV - promulgar as Resolucaes e os Decretos Legislativos, bem como 

as Leis corn sancao tacita ou cujo vento tenha sido rejeitado pelo 
Plenario; 

V - fazer publicidade dos Atos da Mesa, bem como as resolucaes, os 
decretos legislativos e as leis por ela promulgadas; 

VI - declarar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, 
nos casos previstos em lei; 

VII - requisitar o numerario destinado as despesas da Camara; 
VIII - apresentar no plenario, ate dia 20 de cada mes, o balancete 

relativo aos recursos recebidos e as despesas do mes anterior; 
IX - representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal; 
X - solicitar a intervencao, no Municipio, nos casos admitidos pela 

Constituicao Federal; 
XI - manter a ordem no recinto da Camara, podendo solicitar a for -9a 

necessaria para esse fim. 

Art. 25° - 0 presidente da Camara e, igualmente, seu substituto, votarao, 
apenas, quando: (EC. n° 14/2008) 

- da eleicao da Mesa; 
II - a materia exigir, para sua aprovacao, o voto favoravel de 2/3 (dois 

tercos) dos membros da Camara; 
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III - houver empate em qualquer votacao no Plenario. 

§ 1° - 0 voto sera sempre public° nas liberacoes da Camara, salvo nos 
seguintes casos: 

a) no julgamento dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito; 
b) na eleigao dos membros da Mesa e dos substitutos, bem como no 

preenchimento de qualquer vaga. 

§ 2° - Fica impedido de votar, o Vereador que tiver interesse pessoal na 
deliberacao, anulando-se, se o fizer, a votagao, quando decisivo o seu 
voto. 

Sega() IV 
Da Sessao Legislative Ordinaria 

Art. 26° - Independentemente de convocacao, os Periodos Ordinarios 
da Sessao Legislativa, compreendem respectivamente: (1° Periodo) de 
07 de janeiro a 30 de junho e (2° Periodo) de 1° de agosto a 15 de 
dezembro de cada ano. (EC n° 03/2005 e EC n° 05/2006) 

Paragrafo Unico - Os Periodos de Recesso, compreendem 
respectivamente, de 1° a 06 de janeiro, de 1° a 31 de julho e de 16 a 31 de 
dezembro de cada ano. 

Art. 27° - Nos periodos ordinarios, ressalvada hipoteticamente a 
necessidade, podera a Camara Municipal reunir-se em carater 
extraordinario e solene ou especial, entre uma sessao ordinaria e outra, 
por motivo estritamente relevante e urgente. (EC n° 03/2005) 

Paragrafo Unico -As sessoes extraordinaria e solene ou especial, serao 
convocadas pelo Presidente da Camara em sessao ou fora dela, 
mediante, neste ultimo caso, comunicacao pessoal e escrita aos 
Vereadores, corn antecedencia minima de 24 horas. 

Art. 28° - As sess6es da Camara sera° pUblicas, salvo deliberacao em 
contrario, tomadas pela maioria de 2/3 (dois ter-cos) de seus membros, 
quando ocorrer motivo relevante de preservacao do decoro parlamentar. 
(EC n° 03/2005 e EC n° 05/2006) 

§ 1° -As sessOes so poderao ser abertas corn a presenga de, no minim, 
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1/3 (urn terco) dos membros da Camara considerando-se presente, a 
sessao, o Vereador que assinar o Iivro de presenga e participar dos 
trabalhos do plenario e das votagoes. 

§ 2° - Na Sessao Legislativa Extraordinaria, fica veementemente 
vedado, o pagamento de parcela indenizatOria a qualquer Vereador 
deste Municipio, em razao de convocagao. 

Secao V - Da Sessao Legislativa Extraordinaria 

Art. 29° -A Camara Municipal podera reunir-se em carater extraordinario 
e ainda, solene ou especial nos periodos de recesso, se convocada: (EC 
n° 03/2005) 

a) - pelo Prefeito, quando assim entender necessario; 
b) - por 2/3 (dois tergos) da prOpria Camara. 

§ 1° - A convocagao sera feita mediante oficio ao Presidente da Camara, 
para reunir-se, no minim°, dentro de 2 (dois) dias. 

§ 2° - 0 Presidente da Camara dara conhecimento da convocagao aos 
Vereadores em sessao ou fora dela mediante, neste ultimo caso, 
comunicagao pessoal, escrita, que Ihes sera encaminhada no prazo 
previsto no regimento interno. 

§ 3° - Durante a sessao legislativa extraordinaria, a Camara deliberara 
exclusivamente sobre a materia para a qual foi convocada. 

Sega° VI 
Do Processo Legislativo 

Subsecao I 
Das Disposigoes Gerais 

Art. 30° - 0 processo legislativo compreende: 
- Emendas a Lei Organica do Municipio; 

II - Leis Complementares; 
III - Leis Ordinarias; 
IV - Leis Delegadas; 
V - Decretos Legislativos; 
VI - ResolugOes. 

18 	 



Subsecao II 
Das Emendas a Lei Organica 

Art. 31° -A Lei Organica podera ser emendada, mediante proposta: (EC 
n° 04/2005) 

I - do Prefeito; 
II - de, no minim°, 1/3 (urn tergo) dos membros da Camara; 
III - de iniciativa popular subscrita por, no minim°, 5% (cinco por 

centos) dos eleitores do Municipio. 

§ 1° - A proposta, votada em dois turnos sera considerada aprovada 
quando obtiver os votos de pelo menos, 2/3 (dois termos) dos membros 
da Camara, em ambos os turnos. 

§ 2° -A emenda aprovada nos termos desde artigo sera promulgada pela 
Mesa da Camara Municipal, corn o respectivo numero de ordem. 

§ 3° -A materia constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada nao podera ser objeto de nova proposta na mesma sessao 
legislativa. 

§ 4° - Nao podera ser objeto de deliberagao, a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que vise modificar as regras atinentes a alteragao 
constitucional ou tendente a abolir: 

I -a autonomia do Municipio; 
II -o voto direto, secreto, universal, igual e periOdico; 
III - a independencia e a harmonia dos Poderes constituidos. 

Subsecao III 
Das Leis 

Art. 32° - A iniciativa das leis complementares e ordinarias cabe ao 
Prefeito, a qualquer Membro ou Comissao da Camara e aos cidadaos, 
observando o disposto nesta lei. 

Art. 33° - Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de 
lei que dispunham sobre: 

I - criagao, extingao ou transformagao de cargos, fungOes ou 
empregos publicos na administragao, fixagao ou aumento de sua 
remuneragao; 

II - regime juridic°, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria dos servidores; 
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III - organizacao administrativa, materia tributaria e orgamentaria, 
servicos ptiblicos e pessoal da administracao; 

IV - criacao, estrutura e atribuicoes dos Orgaos da administracao 
publica municipal. 

Art. 34° - E da competencia exclusiva da Camara a iniciativa dos projetos 
de lei que disponham sobre: 

I - criacao, extincao ou transformacao de cargos, funcOes ou 
empregos de seus servicos. 

II - organizacao e funcionamento dos seus servicos. 

Art. 35° - Respeitados os limites da competencia legislativa municipal, 
cabera, a iniciativa popular, o envio de projetos de lei a Camara 
Municipal, subscritos por, no minimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado 
do Municipio; devendo ter: (EC. n° 14/2008) 

§ 1° - A identificacao dos assinantes, atraves da indicacao dos 
respectivos nomes completos, titulos eleitorais e enderecos. 

§ 2° - 0 patrocinio de uma Entidade representativa da sociedade civil, na 
coleta das assinaturas e na sua apresentacao junto a Mesa Diretora. 

§ 3° - Tratamento identico aos demais projetos, sendo lido em plenario e 
encaminhado as Comissoes Permanentes da Camara, para analise e 
parecer. 

Art. 36° - As leis complementares exigem para a sua aprovacao, o voto 
favoravel da maioria absoluta dos membros da Camara. 

Paragrafo Onico - Sao leis complementares as concernentes as 
seguintes materias: 

- Codigo Tributario do Municipio; 
II - Codigo de Obras ou de Edificacties; 
III - Estatutos dos Servidores Municipais; 
IV - Plano Diretor do Municipio; 
V - Zoneamento Urbano e direitos suplementares de use e ocupacao 

do solo. 

Art. 37° -As leis ordinarias exigem, para sua aprovacao, o voto favoravel 
da maioria simples dos membros da Camara Municipal. 

Art. 38° - 0 Prefeito podera solicitar urgencia para apreciacao de 
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projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverao ser 
apreciados no prazo de 20 (vinte) dias. 

§ 1° - Decorrido, sem deliberacao, o prazo fixado no caput desde artigo 0 
projeto, sera obrigatoriamente incluido na Ordem do Dia, para que se 
ultime sua votagao, sobrestando-se a deliberagao quanto aos demais 
assuntos. 

§ 2° - 0 prazo referido neste artigo nao corre nos periodos de recesso da 
Camara. 

Art. 39° — Concluida a votacao de urn projeto de lei, sera este remetido 
ern redagao final ao Prefeito Municipal, no prazo de dez (10) dias, que 
aquiescendo, o sancionara dentro de quinze (15) dias uteis. (EC n° 
13/2007) 

Paragrafo Unico - Decorrido o prazo de quinze dias uteis, o silencio do 
Prefeito Municipal importara ern sancao; cabendo ao Presidente da 
Camara Municipal, se necessario, promulgar a lei e enviar c6pia original 
ao Poder Executivo Municipal. 

Art. 40° - Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte institucional o 
contrario ao interesse pOblico, veta-lo-6 total ou parcialmente, no prazo 
de 15 (quinze) dias uteis, contados da data do recebimento e 
comunicara, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao presidente da 
Camara, os motivos do veto. 

§ 1° - 0 veto devera ser sempre justificado e, quando parcial, abrangera o 
texto integral do artigo, de paragrafo, de inciso ou alinea . 

§ 2° -As razoes aduzidas no veto sera° apreciadas no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados do seu recebimento, em uma Unica discussao. 

§ 3° - 0 veto somente podera ser rejeitado pela maioria absoluta dos 
Vereadores, realizada a votagao em escrutinio secreto. 

§ 4° - Esgotado sem deliberagao o prazo previsto no § 2° deste artigo, o 
veto sera colocado na Ordem do Dia da sessao imediata, sobrestadas as 
demais proposigoes, ate sua votagao final. 

§ 5° - Se o veto for rejeitado, o projeto sera enviado ao Prefeito, em 48 
(quarenta e oito) horas, para a promulgacao. 
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§ 6° - Se o Prefeito nao promulgar a lei em 48 (quarenta e oito) horas, nos 
casos de sancao tacita ou rejeicao do veto, o Presidente da Camara a 
promulgara. 

§ 7° -A lei promulgada nos termos do paragrafo anterior produzira efeitos 
a partir de sua publicacao. 

§ 8° - Nos casos de veto parcial, as disposicoes aprovadas pela Camara 
sera° promulgadas pelo Presidente, com o mesmo n0rnero de lei 
original, observado o prazo estipulado no § 6°. 

§ 9° - 0 prazo previsto no § 2° nao corre nos periodos de recesso da 
Camara. 

§ 10° - A manutencao do veto nao restaura materia suprimida ou 
modificada pela Camara. 

§ 11° - Na apreciagao do veto, a Camara nao podera introduzir qualquer 
modificacao no texto aprovado. 

Art. 41° — A materia constante de projeto de lei rejeitado pelo Plenario da 
Camara Municipal, somente podera constituir-se objeto de novo projeto, 
na mesma sessao legislativa, mediante proposta da maioria absoluta 
dos Vereadores que compoem o Legislativo local. (EC. n° 13/2007) 

Paragrafo Unico -A proposta de que trata o caput deste artigo, somente 
podera ser apresentada em Plenario, na mesma sessao legislativa, uma 
unica vez. 

Art. 42° - 0 projeto de lei que receber, quanto ao merit°, Parecer 
contrario de todas as Comissoes, sera tido como rejeitado. 

Subsecao IV 
Dos Decretos Legislativos e Das Resolucoes 

Art. 43° - 0 projeto de Decreto Legislativo é a proposicao destinada a 
regular materia de competencia exclusiva da Camara, que produza 
efeitos externos, nao dependendo, porem, de sancao do Prefeito. 

Paragrafo Unico - 0 Decreto Legislativo aprovado pelo Plenario, em urn 
so turno de votacao, sera promulgado pelo Presidente da Camara. 
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Art. 44° - 0 projeto de resolugao é a proposicao destinada a regular 
materia politica-administrativa da Camara, de sua competencia 
exclusive, e nao depende de sancao do Prefeito. 

Paragrafo Onico - 0 projeto de resolucao aprovado pelo Plenario, em 
um so turno de votacao, sera promulgado pelo Presidente da Camara. 

Capitulo II 
DO PODER EXECUTIVO 

Sega° I 
Do Prefeito e do Vice-Prefeito 

Art. 45° - 0 Poder Executivo e exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos 
Secretarios e pelos Subprefeitos. 

Art. 46° - 0 Prefeito e o Vice-Prefeito registradas as respectivas 
candidaturas conjuntamente, sera° eleitos simultaneamente, por 
eleicao direta, em sufragio universal e secreto, ate 90 (noventa) dias 
antes do termino do mandato de seu antecessor, dentre brasileiros 
maiores de 21 (vinte e urn) anos e no exercicio de seus direitos politicos. 

Art. 47° - 0 Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito eleitos, prestarao 
compromisso e tomarao posse, na mesma sessao solene de instalagao 
da Camara Municipal, as 10:00hs do dia 1° de janeiro do ano 
subseqiiente ao eleicao. (EC. n° 14/2008) 

§ 1°- Se, decorridos 10 (dez) dies da data fixada para a posse, o Prefeito 
ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de forge major, nao tiver assumido 0 
cargo, este sera declarado vago. 

§ 2° - Substituem o Prefeito Municipal pela ordem, o Vice-Prefeito, o 
Presidente da Camara Municipal ou ainda, na falta ou impedimento 
destes, o Juiz de Direito titular da Comarca de Senador Se. 

§ 3° - No ato de posse e ao termino do mandato, o Prefeito e o Vice-
Prefeito farao declaragao pUblica de seus bens, as quais sera° 
transcritas em livro prOprio, constando de ata o seu resumo. 

§ 4° - 0 Prefeito Municipal, quando remunerado, devera 
desincompatibilizar-se no ato da posse; o Vice-Prefeito, quando 
remunerado, cumprira essa exigencia ao assumir o cargo. 
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Art. 48° - 0 Prefeito nao podera, desde a posse, sob pena de perda do 
cargo: 

- firmer ou manter contrato corn pessoa juridica de direito public°, 
autarquia, empresa pUblica, sociedade de economia mista ou empresa 
concessionaria de servico public°, salvo quando o contrato obedecer 
clausulas uniformes; 

II - aceitar ou exercer cargo, funcao ou emprego remunerado, 
inclusive os de que seja demissivel ad nutum em entidades constantes 
do inciso anterior, ressalvada a pose em virtude de concurso publico; 

III - ser titular de mais de urn cargo ou mandato eletivo; 
IV - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades 

je referidas; 
V - ser proprietario, controlador ou diretor da empresa que goze de 

favor decorrente de contrato corn pessoa juridica de direito pilblico, ou 
nela exercer funcao remunerada. 

Art. 49° - Sera de 4 (quatro) anos o mandato do Prefeito e do Vice-
Prefeito, a iniciar-se no dia 1° janeiro do ano seguinte ao da eleic'ao. 

Art. 50° - Sao reelegiveis para urn unico mandato no periodo 
subsequente, o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e quem os houver 
sucedido ou substituido no curso do mandato. (EC n° 03/2005) 

Art. 51° - Para concorrerem a outros cargos eletivos, o Prefeito e o Vice-
Prefeito, devem renunciar os mandatos ate 06 (seis) meses antes do 
pleito. 

Art. 52° - 0 Vice-Prefeito substitui o Prefeito em casos de licence ou 
impedimento, e o sucede no caso de vaga ocorrida epos a diplomagao. 

§ 1° - 0 Vice-Prefeito, alem de outras atribuicoes que Ihe forem 
conferidas por lei, auxiliary o Prefeito sempre que por ele for convocado 
para missoes especiais. 

§ 2° - 0 Vice-Prefeito nao podera recusar-se a substituir o Prefeito, sob 
pena de extincao do respectivo mandato. 

Art. 53° - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou 
vacancia conjunta dos respectivos, assumirao sucessivamente a 
Prefeitura, pela ordem cronologica, o Presidente da Camara Municipal e 
o Juiz de Direito, titular da Comarca local. (EC. n° 13/2007) 
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Art. 54° - Ocorrendo vacancia dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do 
Municipio durante a primeira metade do mandato, proceder-se-A nova 
eleicao majoritaria, na forma da legislagao eleitoral vigente, noventa (90) 
dias depois de aberta a Ultima vaga. (EC. n° 13/2007) 

Paragrafo Onico - Caberao aos eleitos, completar o period° de seus 
antecessores. 

Art. 55° - 0 Prefeito Municipal nao pode ausentar-se do Municipio, por 
tempo superior a dez (10) dias, sem previa licenca da Camara Municipal, 
sujeito a perda do cargo. (EC n° 03/2005) 

§ 1° - 0 Requerimento do Prefeito solicitando licenca ao Legislativo, sera 
imediatamente transformado em Projeto de Decreto Legislativo pela 
Mesa Diretora da Camara, na forma regimental e, independente de 
parecer, colocado em unica discussao e apreciagao do Plenario. 

§ 2° - Durante o recesso parlamentar, a licenca sera autorizada pela 
Mesa Diretora, ad referendum do Plenario, sem a necessidade de 
convocagao extraordinaria; ficando na obrigacao da Presidencia: 

I - Publicar a decisao da Mesa Diretora, atraves de afixacao nos 
Orgaos pUblicos da Cidade e/ou por meios de Orgaos de comunicacao; 

II - Comunicar aos senhores Vereadores, imediatamente, por 
expediente normal, a decisao soberana da Mesa Diretora. 

Art. 56° - 0 Prefeito podera licenciar-se: (EC n° 04/2005) 
I - quando a servico ou em emissao de representagao do Municipio, 

devendo enviar a Camara relatOrio circunstanciado dos resultados de 
sua viagem; 

II - quando impossibilidade do exercicio do cargo, por motivo de 
doenca devidamente comprovada. 

Paragrafo Unico - Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o 
Prefeito licenciado, tera direito ao seu subsidio integral. 

Art. 57° -A remuneracao do Prefeito sera fixada pela Camara Municipal, 
para cada legislatura e ate o seu termino, nao podendo ser inferior ao 
maior padrao de vencimento estabelecido para funcionarios do 
Municipio no momento da fixacao e estando sujeita aos impostos gerais, 
inclusive o de renda e outros extraordinarios, sem distingao de qualquer 
especie. (EC n° 02/2005) 
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Art. 58° - 0 Prefeito Municipal, a exemplo do Presidente da Camara, nao 
tera direito a verba de representacao, percebendo o seu subsidio em 
parcela Unica. (EC. n ° 14/2008) 

Art. 59° -Ao Vice-Prefeito sera assegurado representacao equivalente a 
dois tergos (2/3) da remuneracao atribuida ao Prefeito, cabendo-Ihe, 
quando no exercicio do cargo maior, por mais de quinze (15) dias, a 
remuneracao integral assegurada ao titular efetivo do cargo. (EC n° 
04/2005) 

Art. 60° - A extincao ou cassacao do mandato do Prefeito, bem como a 
apuracao dos crimes de responsabilidade do Prefeito ou de seu 
substituto, ocorrerao na forma e nos casos previstos nesta Lei Organica 
e na legislagao federal. 

Seca° II 
Das Atribuicoes do Prefeito 

Art. 61° - Ao prefeito compete privativamente: (EC. n° 04/2005 e EC. n° 
13/2007) 

1- nomear e exonerar os Secretarios Municipais e os Subprefeitos; 
II - exercer, corn o auxilio dos Secretarios Municipais e dos 

Subprefeitos, a direcao superior da administracao municipal; 
III - apresentar projetos de lei a Camara; 
IV - participar corn direito a voto, dos orgaos colegiados que compoem 

o sistema de gestao do Municipio; 
V - representar o Municipio em juizo e fora dele, na forma 

estabelecida em lei; 
VI - sancionar, promulgar e fazer publicidade das leis aprovadas pela 

Camara e expedir regulamentos para sua feel execucao; 
VII - apor veto, total ou parcial, a projetos de lei por razoes de 

conveniencia, oportunidade ou inconstitucionalidade; 
VIII - enviar obrigatoriamente a Camara Municipal e ao TCM ate o dia 

30 do mes subsequente, toda a documentagao contabil mensal da 
Prefeitura e, especialmente a Camara Municipal ate o dia 31 de janeiro 
do ano subsequente, as Contas do exercicio financeiro do ano anterior 
de sua responsabilidade; 

IX - expedir Decretos, Portarias e outros atos administrativos; 
X - celebrar convenios corn entidades pUblicas ou privadas para a 

realizacao de projetos de interesse do Municipio; 
XI — fixar as tarifas dos servicos pOblicos concedidos e permitidos em 

lei; 
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XII - dispor sobre a organizacao e o funcionamento da administragao 
municipal, na forma de lei; 

XIII - promover e extinguir os cargos publicos municipais, na forma de 
lei, e expedir os demais atos referentes a situagao funcional dos 
servidores; 

XIV - remeter mensagem e piano de governo a Camara, por ocasiao 
da abertura da sessao legislativa, expondo a situagao do Municipio e 
solicitando as providencias que julgar necessarias; 

XV - elaborar corn a participagao popular e enviar a Camara 
Municipal, os projetos de: 

a) lei do piano plurianual (PPA); 
b) lei de diretrizes orcamentaria (LDO); 
c) lei orcamentaria anual (LOA). 
XVI - encaminhar aos Orgeos competentes os pianos de aplicacao e 

as prestagoes de contas exigidas ern lei; 
XVII - realizar audiencias publicas corn entidades da sociedade civil, 

membros da comunidade e liderancas comunitarias; 
XVIII - prestar no prazo maximo de 30 dias, as informagoes solicitadas 

pela Camara Municipal, bem como, convoca-la extraordinariamente 
quando necessario; 

XIX - superintender a arrecadagao dos tributos e pregos, bem como a 
guarda e aplicagao da receita autorizando as despesas e pagamentos 
dentro das disposigoes orcamentarias dos creditos votados pela 
Camara; 

XX - colocar a disposicao da Camara Municipal ate o dia 20 de cada 
mes, a parcela correspondente ao duodecimo orcamentario; 

XXI - aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como reve-las, 
quando impostas irregularmente; 

XXII - resolver sobre os Requerimentos, reciamacoes ou 
representacao que lhe forem dirigidos; 

XXIII - dar denominacao prOpria aos logradouros publicos, sendo 
vedado atribuir nome de pessoa viva aos mesmos; 

XXIV - elaborar e executar, projetos de edificagao, loteamento, 
arruamento, zoneamento urbano, bem como decretar na forma da lei, 
desapropriagao por necessidade ptiblica ou interesse social e ainda, 
instituir servidoes administrativas; 

XXV - soiicitar o auxilio da policia do Estado para garantia de 
cumprimento de seus atos; 

XXVI - decretar o estado de emergencia, quando for necessario, 
preservar ou restabelecer, em logradouros determinados e restritos do 
municipio de Senador Sa a ordem pthlica ou paz social; 

XXVII - elaborar o Plano Diretor; 
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XXVIII - conferir condecoragOes e distincoes honorificas; 
XXIX - exercer outras atribuicoes previstas nesta Lei Organica. 

Paragrafo Cinico - 0 Prefeito podera delegar, por decreto, aos 
Secretarios Municipais e Subprefeitos, funcao Administrativa que seja 
sua competencia exclusiva. 

Sega° III 
Da Responsabilidade do Prefeito 

Art. 62° - Sao crimes de responsabilidade os atos do Prefeito que 
atentarem contra esta Lei Organica e ainda, especialmente: 

I - a Uniao, o Estado e o prOprio Municipio; 
II - o livre exercicio do Poder Legislativo; 
III - o exercicio dos direitos politicos, individuais e sociais; 
IV - a probidade na administracao; 
V - a lei orcamentaria; 
VI - o cumprimento das leis e das decisaes juridicas. 

Paragrafo Onico - Esses crimes sera° definidos em lei especial, que 
estabelecera as normas de processo e julgamento. 

Art. 63° - Depois que a Camara Municipal declara a admissibilidade da 
acusacao contra o Prefeito, pelo voto de dois tercos de seus membros, 
sera ele submetido urn julgamento perante o Tribunal de Justica do 
Estado, nas infragoes penais comuns, e perante a Camara, nos crimes 
de responsabilidade. 

Art. 64° - 0 Prefeito ficara suspenso de suas funcoes: 
- nas informacoes penais comuns, se recebida a denuncia ou queixa 

crime pelo Tribunal de Justica do Estado; 
II - nos crimes de responsabilidade, ap6s instauracao de Processo 

pela Camara Municipal. 

§ 1° - Se decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o julgamento 
nao estiver concluido, cessara o afastamento do Prefeito sem prejuizo 
do regular prosseguimento do processo. 

§ 2° - Enquanto nao sobrevierem sentencas condenatorias nas infracoes 
comuns, o Prefeito nao estara sujeito a prisao. 

§ 3° - 0 Prefeito, na vigencia de seu mandato, nao pode set; 
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responsabilizado por atos estranhos ao exercicio de suas funcoes. 

Sega° IV 
Dos Secretarios Municipais 

Art. 65° - Os Secretarios Municipais sera° escolhidos dentre brasileiros, 
maiores de 21(vinte e urn) anos, residente no Municipio e no exercicio 
dos direitos politicos. 

Art. 66° - A lei dispora sobre a criacao, estruturagao e atribuicoes das 
Secretarias. 

Art. 67° - Compete ao Secretario Municipal, alem das atribuicoes que 
esta Lei Organica e as leis estabelecerem: (EC n° 12/2007) 

I - exercer a orientacao, coordenacao e supervisao dos Orgaos e 
Entidades da Administracao Municipal, na area de sua competencia; 

II - referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes 
a sua area de competencia; 

III - apresentar ao Prefeito relatOrio anual dos servicos realizados na 
Secretaria; 

IV - praticar os atos pertinentes as atribuicoes que the forem 
outorgadas ou delegadas pelo Prefeito; 

V - expedir instrucoes para a execucao das leis, regulamentos e 
decretos; 

VI - comparecer a Camara Municipal ou perante as suas Comissoes 
para prestar esclarecimentos, quando convocado regularmente, por 
meio de Requerimento escrito e aprovado pelo Legislativo, constituindo-
se em crime de responsabilidade a sua inobservancia; e 

VII - prestar informacoes por escrito ou pessoalmente, no prazo 
maxim° de 30 dias, quando solicitadas por meio de Requerimento 
escrito e acatado pela Camara Municipal, implicando em crime de 
responsabilidade, o nao-atendimento ou a prestacao de informagoes 
falsas. 

Art. 68° - A competencia dos Secretarios Municipais abrangera todo o 
territorio do Municipio, nos assuntos pertinentes as respectivas 
Secretarias. 

Art. 69° - Os Secretarios sera° sempre nomeados em comissao, farao 
declaracao publica dos bens no ato de posse e no termino do exercicio 
do cargo, terao os mesmos impedimentos dos Vereadores e do Prefeito, 
enquanto nele permanecerem. 

29 



Seca° V 
Dos Subprefeitos 

Art. 70° - Os Subprefeitos sera() escolhidos entre brasileiros, maiores de 
21 (vinte e urn) anos, residente no Municipio e, de prefersencia, no 
territOrio sob a jurisdigao da Subprefeitura, em exercicio pleno, dos 
direitos politicos. 

Art. 71° - A lei dispora sobre a estruturagao e atribuigoes das 
Subprefeituras. 

Art. 72° - Compete ao Subprefeito, alem do que the for atribuido em lei: 
I - exercer a orientagao, coordenagao e supervisao dos Orgaos e 

entidades de Administragao Municipal na Area de sua competencia; 
II - referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes 

a sua Area de competencia; 
III - apresentar ao Prefeito relatOrio trimestral dos servicos realizados 

pela Subprefeitura e por outras secretarias na Area daqueta; 
IV - praticar os atos pertinentes As atribuigoes que the sao outorgadas 

ou delegadas pelo Prefeito; 
V - expedir instrugoes para a execucao das leis, regulamentos e 

decretos; 
VI - planejar e propor os servicos e obras concernentes a Area 

territorial sob sua jurisdigao; 
VII - fiscalizar a execugao de obras, a implantagao e manutengao dos 

servicos no territOrio sob sua jurisdigao; 
VIII - elaborar e encaminhar, anuatmente, proposta de orcamento 

concernente A Subprefeitura; 
IX - representar, ao Prefeito, sobre re,,,iamagOes dos moradores e 

irregularidades existentes no territorio da Subprefeitura. 

Art. 73° - Os Subprefeitos sao hierarquicamente equiparados aos 
Secretarios Municipais, sera() sempre nomeados em comissao, farao 
declaragao pOblica de bens no ato da posse e no termino do exercicio do 
cargo, e terao os mesmos impedimentos, dos Secretarios, dos 
Vereadores e do Prefeito, enquanto nele permanecerem. 

Seca() VI 
Da Administracao Municipal 

Art. 74° -Aadministracao municipal compreende: 
- Administragao Direta: Secretarias ou Orgaos equiparados e 
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Subprefeituras; 
II - Administragao Indireta: Entidades dotadas de personalidade 

juridica propria. 

Paragrafo Unico - As entidades compreendidas na administragao 
indiretas sera° criadas por lei especifica e vinculadas as Secretarias ou 
Orgaos equiparados, em cuja area de competencia estiver enquadrada 
sua principal atividade. 

Art. 75° - As Subprefeituras sao orgaos desconcentrados na 
administragao direta, vinculados diretamente ao Prefeito. 

Art. 76° - Administracao municipal, direta ou indiretamente obedecera 
aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
(EC. n° 12/2007) 

§ 1° - Os secretarios, gestores, chefes ou diretores de departamentos, 
autarquias, Orgaos ou entidades da Administracao Publica Municipal, 
deverao prestar esclarecimentos ou informagoes a Camara Municipal ou 
as suas Comisseies, quando convocados ou solicitados nos termos dos 
incisos VI e VII do art. 67 desta Carla, ressalvadas as informagOes cujo 
sigilo seja imprescindivel. 

§2°- 0 atendimento a petigao formulada em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtengao de certidoes junto 
a repartigoes publicas para defesa de direitos e esclarecimentos de 
situagoes de interesse pessoal, independera de pagamento de taxas, 
podendo no entanto, exigir-se a remuneragao de seu custo. 

§ 3° -A publicidade dos atos, programas, obras, servigos e campanhas 
dos Orgaos ou entidades municipais devera ter carater educativo, 
informativo ou de orientagao social, dela nao podendo constar nomes, 
simbolos ou imagens que caracterizam promogao pessoal de 
autoridades ou funcionarios pOblicos. 

Art. 77° - A publicagao das leis e dos atos administrativos far-se-a 
sempre por afixagao na sede da Prefeitura ou da Camara, conforme o 
caso.  

§ 1° - Os atos de efeitos externos e os internos de carater geral sO terao 
eficacia, apOs a sua publicagao, sendo que os primeiros tambern pela 
imprensa quando houver; 
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§ 2° - A eventual publicagao dos atos nao-normativos, pela imprensa, 
podera ser resumida. 

§ 3° - A escolha de Orgao de imprensa para divulgacao das leis, e atos 
municipais devera ser efetuada, em que levar-se-6 em conta alem das 
normas estabelecidas na Legislagao Federal e Estadual pertinentes, as 
circunstancias de frequencia, horario, tiragem e distribuicao. 

Capitulo III 
DAS OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS 

Art. 78° - A politica de desenvolvimento urbano, executada pela 
Administragao Municipal, sera norteada por diretrizes gerais 
estabelecida no Plano Diretor e por adequado sistema de planejamento. 

Art. 79° - A realizacao de obras pUblicas municipais devera estar 
adequada as diretrizes do Plano Diretor. 

Art. 80° - Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a 
Administragao Municipal podera desobrigar-se da realizacao material de 
tarefas executives, recorrendo, sempre que conveniente ao interesse 
publico, a execucao indireta mediante concessao ou permissao de 
servico pOblico ou de utilidade 

§ 1° - A permissao de servico public() ou de utilidade pUblica, sempre a 
titulo precario, sera outorgada por Decreto, apOs edital de chamamento 
dos interessados para a escolha do meihor pretendente. A concessao s6 
sera feita com autorizacao legislativa, mediante contrato, precedido de 
concorrencia. 

§ 2° - 0 Municipio podera retomar, sem indenizacao, os servicos 
permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade 
corn o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelam insuficientes 
para o atendimento dos usuarios. 

Art. 81° - Lei especifica dispora sobre: 
I - o regimento das empresas concessionarias e permissionarias de 

servicos pOblicos ou de utilidade pOblica, o carater especial de seu 
contrato e de sua prorrogagao e as condicoes de caducidade, 
fiscalizacao e rescisao da concessao ou permissao; 

II - os direitos dos usuarios; 
III - politica tarifaria; 
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IV - a obrigagao de manter servigo adequado; 
V - as reclamagOes relativas a prestagao de servigos pOblicos ou de 

utilidade pOblica. 

Paragrafo Unico - As tarifas dos servigos publicos ou de utilidade 
pOblica, deverao ser fixadas pelo Executivo, por Decreto, tendo em vista 
a sua justa remuneragao. 

Art. 82° - Ressalvados os casos especificos na legislacao as obras, 
servigos, compras e alienagoes sera° contratados mediante processo 
de licitagao que assegure igualdade de condigoes a todos os 
concorrentes, corn clausulas que estabelecem as obrigagOes de 
pagamento, mantidas as condigoes efetivas da proposta, nos termos da 
lei, a qual somente permitira as exigencias de qualificagao tecnica e 
econOrnica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes. 

Art. 83° - 0 Municipio podera realizar obras e servigos de interesse 
comum mediante convenio corn o Estado, a Uniao ou entidades 
particulares ou mediante consOrcio corn outros Municipios. 

Paragrafo Onico - A constituicao de consorcios municipais dependera 
da autorizagao legislativa. 

Capitulo IV 
DOS BENS MUNICIPAIS 

Art. 84° - Constituem bens municipais todas as coisas moveis e imOveis 
e agOes que, a qualquer titulo, pertengam ao Municipio. 

Art. 85° - Cabe ao Gabinete do Prefeito a administragao dos bens 
municipais, respeitada a competencia da Camara quanto aqueles 
utilizados em seus servigos. 

Art. 86° - A alienagao de bens municipais, subordinada a existencia de 
interesse public° devidamente justificado, sera sempre precedida de 
avaliagao e obedecera as seguintes normas: 

I - quando imOveis, dependera de autorizagao legislativa e 
concorrencia, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) - doagao, que sera permitida exclusivamente para fins de interesse 
social; 

b) - permuta; 
c) - venda de awes, que sera obrigatoriamente efetuada em bolsa. 
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§ 1° - 0 Municipio, preferentemente a venda ou cloaca° de seus bens 
imoveis, outorgara concessao de direito real de uso, mediante previa 
autorizagao legislativa e concorrencia. A concorrencia podera ser 
dispensada por lei, quando o uso se destinar a concessionaria de 
servigos publicos, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante 
interesse public°, devidamente justificado. 

§ 2° - A venda aos proprietarios de imoveis lindeiros de areas urbanas 
remuneradas e inaproveitaveis para edificagao, resultantes de obras 
pUblicas, dependera apenas de previa avaliagao e autorizagao 
legislativa. As areas resultantes de modificagao de alinhamento sera° 
alienadas nas mesmas condigoes, quer sejam aproveitaveis ou nao. 

Art. 87° - A aquisigao de bens imoveis, por compra ou permuta, 
dependera de previa avaliagao e autorizagao legislativa. 

Art. 88° - 0 uso de bens por terceiros podera ser feito mediante 
concessao, permissao ou autorizagao, conforme o caso e quando 
houver interesse publico, devidamente justificado. 

§ 1° - A concessao administrativa dos seus bens pUblicos de uso especial 
e dominiciais dependera de lei e concorrencia e far-se-6 mediante 
contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrencia podera ser 
dispensada, mediante a lei, quando o uso se destinar a concessionaria 
de servigo pOblico, a entidades assistenciais ou quando houver interesse 
public° relevante, devidamente justificado. 

§ 2° - A concessao administrativa dos bens pOblicos de uso comum 
somente sera outorgada mediante autorizagao legislativa. 

§ 3 — A permissao, que podera incidir sobre qualquer bem pbblico, sera 
feita a titulo precario, por Decreto. 

§ 4° - A autorizacao, que podera incidir sobre qualquer bem pUblico, sera 
feita por Portaria, para atividades ou usos especificos e transitOrios, pelo 
prazo maxima de 90 (noventa) dias, salvo quando para fim de formar 
canteiro de obra pOblica, no caso em que o prazo correspondera ao da 
duragao da obra. 

Art. 89° - Poderao ser cedidos a particular, para servigos transitorios, 
maquinas e operador da Prefeitura, desde que nao haja prejuizo para os 
trabalhos do Municipio e o • interessado recolha previamente a 
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remuneragao arbitrada e assine urn termo de responsabilidade pela 
conservagao e devolugao dos bens, no estado em os haja recebido. 

Art. 90° - Podera ser permitido a particular, a titulo oneroso ou gratuito, 
conforme o caso, o use do subsolo ou do espaco aereo de logradouros 
publicos para construcao de passagem destinada a seguranca ou 
conforto dos transeuntes e usuarios ou para fins de interesse 
urbanistico. 

Capitulo V 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

Art. 91° -A investidura em cargo ou emprego publics° municipal, depende 
de previa aprovacao em concurso public° de provas ou de provas e 
titulos, ressalvadas apenas as nomeacoes para cargos de provimento 
em comissao, declaradas em lei de livre nomeacao e exoneracao. (EC n° 
07/2006) 

§ 1° - Fica assegurada a maiores de dezesseis anos, a participacao em 
concursos pUblicos neste Municipio para o ingresso nos servicos da 
administracao direta e indireta. 

§ 2° - 0 prazo de validade do concurso public° sera de ate dois anos, 
prorrogavel uma vez, por igual period°. 

§ 3° - E garantido ao servidor pUblico civil, o direito a livre associagao 
sindical e a greve, nas conformidades da lei especifica. 

Art. 92°- A administracao publica municipal direta, indireta e fundacional 
de quaisquer dos poderes Executivo ou Legislativo de Senador Se, 
obedecera aos principios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade e da eficiencia. (EC n° 07/2006) 

Art. 93° - 0 Municipio, no ambito de sua competencia, instituira regime 
juridico Unico e pianos de carreira para os servidores da administracao 
pirblica direta, das autarquias e fundacoes pOblicas. (EC no 07/2006) 

Art. 94° - Sao estaveis apos tres anos de efetivo exercicio, os servidores 
municipais nomeados para cargos de provimento efetivo, em face de 
concurso pUblico. (EC n° 07/2006) 

§ 1° - Assegurada a ampla defesa, o servidor public° municipal estavel, 
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so perdera o cargo, em face de sentenga judicial transitada em julgado, 
por meio de processo administrativo, ou ainda, mediante procedimento 
de avaliagao periodica de desempenho, na forma de lei complementar. 

§ 2° - Invalidada por sentenga judicial a demissao do servidor estavel, 
sera ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estavel, 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenizagao, aproveitado 
em outro cargo ou posto em disponibilidade corn remuneragao 
proporcional ao tempo de servigo. 

§ 3° - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor 
estavel ficara em disponibilidade remunerada ate seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

§ 4° - Para a aquisigao da estabilidade, e obrigateria a Avaliagao Especial 
de Desempenho, por uma Comissao Municipal, instituida por Decreto 
para tal finalidade. 

Art. 95° -A lei fixara os vencimentos dos servidores publicos municipais, 
sendo vedada a concessao de gratificagao, adicionais ou quaisquer 
vantagens pecuniarias por Decreto ou outro qualquer ato administrativo. 
(EC n° 07/2006) 

Art. 96° - Os vencimentos dos cargos do Poder Leg islativo nao poderao 
ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

Art. 97° - A lei assegurara aos servidores da administracao publica 
municipal direta, das autarquias e das fundageies, isonomia de 
vencimentos para cargos de atribuigoes iguais ou assemelhadas do 
mesmo Poder, ou ainda, entre servidores dos Poderes Executivo e 
Legislativo, ressalvadas as vantagens de carater individual e as relativas 
a natureza ou local de trabalho. (EC n° 07/2006) 

Paragrafo Unico - Sao direitos constitucionais do servidor publico entre 
outros: 

- decimo terceiro salario corn base na remuneragao integral; 
II - salario familia para os seus dependentes; 
III - remuneragao do trabalho noturno superior a do diurno; 
IV - gozo de ferias anuais remuneradas corn pelo menos urn tergo a 

mais do salario normal; 
V - licenga a gestante, sem prejuizo do emprego e do salario, corn 

duragao de tempo previsto em lei especifica; 
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VI - liberdade de Macao politico-partidaria; 
VII - repouso semanal remunerado; 
VIII - carga horaria de trabalho normal, nao superior a oito horas 

diarias e quarenta e quatro horas semanais. 

Art. 98° -Ao servidor publico municipal em exercicio de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposigoes: (EC no 07/2006) 

I - investido no mandato de Prefeito, sera afastado do cargo, emprego 
ou fungao, sendo-Ihe facultado optar pela remuneragao; 

II - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de 
horario, percebera as vantagens de seu cargo, emprego ou fungao, 
sem prejuizo da remuneragao do cargo eletivo e, nao havendo 
compatibilidade, aplica-se a norma do inciso anterior. 

Paragrafo Unico - A proibigao de acumular estende-se a empregos e 
fungao e abrange, empresas publicas, sociedade de economia mista e 
fundagOes mantidas pelo poder ptiblico. 

Art. 99° - Os cargos publicos sera° criados por lei, que fixara sua 
denominagao, padrao de vencimentos, condigoes de provimento, 
indicara os recursos pelos quais sera() pagos seus ocupantes. 

Paragrafo Unico - A criagao e extingao dos cargos da Camara, bem 
como a fixagao e alterag,ao de seus vencimentos, dependerao de projeto 
de lei de iniciativa da Mesa. 

TITULO III 
DA TRIBUTA00 E DA ADMINISTRAgA0 FINANCEIRA 

Capitulo I 
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Art.100°- Compete ao Municipio instituir: 
I - taxas, arrecadadas em razao do exercicio do poder de pol Icia, ou 

pela utilizagao efetiva ou potencial, de servigos publicos, especificos e 
divulgagao, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposigao; 

II - contribuigao de melhoria, decorrente de obra publica; 
III - contribuigao, a ser cobrada dos servidores municipais, para o 

custeio, em beneficio destes, de sistema de previdencia e assistencia 
social. 

Paragrafo Unico -As taxas nao poderao ter base de calculo prOpria de 
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impostos nem sera) instituidos em razao: 
a) do exercicio do direito de peticao em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder; 
b) de certidOes fornecidas, pelas reparticOes pOblicas, para defesa de 

direitos e esclarecimento de situagOes de interesse pessoal, incluida 
entre aquelas, as certidoes negativas de tributos. 

Art. 101° - Compete, ainda, ao Municipio, instituir impostos: (EC no 
09/2006) 

I - sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana; 
II - sobre a transmissao inter vivos a qualquertitulo, por ato oneroso: 
a) de bens imOveis, por natureza ou acessao fisica; 
b) de direitos reais sobre imoveis, exceto os de garantia; 
c) cessao de direitos relativos as transmissOes de que tratam as 

alineas a e b. 
III - sobre vendas a varejo de combustivel liquidos e gasosos, exceto a 

Oleo diesel: 
IV - sobre servicos de qualquer natureza, nao compreendidos no 

artigo 155, inciso II da Constituicao Federal e definidos em lei 
complementar federal. 

§ 1° - 0 imposto previsto no inciso I do caput deste artigo, podera nos 
termos de lei complementar municipal, ser progressivo em razao do valor 
do imovel e ainda, ter aliquotas diferentes de acordo corn a localizagao e 
o use do imOvel, de forma a assegurar o cumprimento da funcao social. 

§ 2° - 0 imposto do que trata o inciso II: 
a) incide sobre os imbveis situados no territOrio do Municipio ou sobre 

os quais versem os direitos transmitidos ou cedidos; 
b) nao incide sobre a transmissao de bens ou direitos incorporadas ao 

patrim6nio de pessoa juridica em realizacao de capital, nem sobre a 
transmissao de bens ou direitos decorrentes de fusao, incorporagao, 
cisao ou extincao de pessoa juridica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou 
direitos, locacao de bens imOveis ou arrendamento mercantil. 

§ 3° - Em relacao a imposto previsto no inciso IV do caput deste artigo, 
cabe a lei complementar municipal: 

I - fixar as suas aliquotas minimas e maximas; 
II - isentar, reduzir ou aumentar, corn finalidades existenciais por 

incentivo a atividades socialmente uteis. 
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Capitulo II 
DA PARTICIPAcA0 DO MUNICIPIO EM RECEITAS 

TRIBUTARIAS DA UNIAO E DO ESTADO 

Art.102°- Pertencem ao Municipio: 
I - o produto da arrecadagao do imposto da Uniao sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos 
pagos, a qualquer titulo, por ele prOprio, suas autarquias e fundaVies 
que mantenham ou haja instituido; 

II - 50% (cinqiienta por cento) do produto da arrecadagao do imposto 
da Uniao sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imOveis 
situados no seu territOrio; 

III - 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadacao do imposto 
do Estado sobre a propriedade de veiculos automotores licenciados no 
seu territOrio; 

IV - relativamente as operacOes que tiverem origem em seu territOrio, 
70% (setenta por cento) do montante arrecadado, pela Uniao, a titulo do 
imposto sobre operacaes de credit°, cambio e seguro, ou relativas a 
titulos ou valores mobiliarios, quando incidente sobre o ouro. 

Art. 103° - 0 Municipio tera direito ainda, a 25% do produto da 
arrecadagao de impostos do Estado sobre operagoes relativas a 
circulacao de mercadorias e sobre prestagoes de servicos de 
transportes interestadual, intermunicipal e de comunicacao, em parcelas 
que Ihe cabem, conforme os seguintes criterios: (EC n° 09/2006) 

I - tres quartos (3/4), no minim°, na proporcao do valor adicionado nas 
operacoes referentes a circulagao de mercadorias e nas prestacoes de 
servicos, realizadas neste Municipio; 

II - ate urn quarto (1/4), conforme dispuser lei estadual concernente. 

Art. 104° - Do produto da arrecadacao dos impostos sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 22,5% 
(vinte e dois inteiros e cinco decimos por cento) pertencem ao Fundo de 
Participacao dos Municipios. 

Art.105°- Fica o Executivo Municipal obrigado a publicar no seu Boletim 
Oficial e por outros meios de divulgacao municipal ate o ultimo dia do 
mes subseqiiente ao da arrecadagao, o montante de cada urn dos 
tributos arrecadados, os recursos recebidos, os recursos transferidos 
sob forma de convenios, os valores de origem tributaria entregues e a 
entregar, bem como a expresses° numerica dos criterios de rateios. (EC 
n° 09/2006) 
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Capitulo III 
DA FISCALIZAgA0 FINANCEIRA, ORgAMENTARIA, 

OPERACIONAL E PATRIMONIAL 

Art. 106° - A fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional 
e patrimonial do Municipio e das entidades da Administragao direta e 
indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicagao 
das subvengoes e renuncias de receitas, sera exercida pela Camara 
Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno 
do Poder Executivo. (EC n° 04/2005) 

§ 1° - Prestara contas, qualquer pessoa fisica ou entidade publica que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores 
pUblicos ou pelos quais o Municipio responda, ou ainda que, em nome 
deste, assuma obrigagoes de natureza pecuniaria. 

§ 2° - A fiscalizagao de que trata o paragrafo anterior, sera realizada 
mediante tomada ou prestagao de contas de governo e de gestao, de 
respectivas responsabilidades do chefe do Poder Executivo Municipal e 
dos ordenadores de despesas. 

§ 3° - 0 controle interno concernente aos atos e fatos da gestao 
orgamentaria, financeira e patrimonial, sera regulamentado por lei 
municipal. 

Capitulo IV 
DO ORgAMENTO 

Art. 107° - Ao Poder Executivo compete a iniciativa das leis que 
regu lark: 

I - os orgamentos anuais; 
II - as diretrizes orgamentarias; 
III - o piano plurianual. 

§ 1° - A lei de diretrizes orgamentarias compreendera as metas e 
prioridades da Administragao, incluindo as despesas de capital para o 
exercicio financeiro subsequente, orientara a elaboragao da lei 
orgamentaria anual e dispora sobre as alteragoes na legislagao 
tributaria. 

§ 2° - A lei que instituir o piano plurianual estabelecera, de forma 
setorizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administragao Publica 
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Municipal para as despesas de capital e as destas decorrentes, bem 
como para aquelas concernentes aos programas de duragao 
continuada. 

§ 3° - Os pianos e programas setoriais sera° elaborados em consonancia 
corn o piano plurianual e sera° apreciados pela Camara Municipal. 

§ 4° - 0 Poder Executivo publicara, ate 30 (trinta) dias apOs o 
encerramento de cada bimestre, relatOrio resumido de execucao 
orgamentaria. 

Art. 108° - Mensalmente e na mesma data do seu encaminhamento ao 
Banco Central, os "Quadros da Divida Fundada, Externa e Interne, 
sera° enviados, tambern, a Camara Municipal. 

Art. 109° - A lei orgamentaria anual compreendera: 
- o orcamento fiscal referente aos Poderes Municipais, seus fundos, 

orgaos e entidades da Administragao Direta e Indireta; 
II - o orcamento de investimentos das empresas em que o Municipio, 

direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social corn direito a 
voto. 

§ 1° - 0 projeto de lei orgamentaria sera instituido corn demonstrativo 
identificativo, por setor, dos efeitos, sobre as receitas e despesas, 
decorrentes de isengoes, anistias, remiss6es, subsidios e beneficios de 
natureza financeira, tributaria e crediticia. 

§ 2° - A lei orgamentaria anual nao contera dispositivo estranho a 
previsao da receita e a fixacao da despesa, nao se incluindo na proibicao 
a autorizacao para abertura de creditos suplementares e contratacOes 
de operacoes de credit°, inclusive por antecipacao de receita, nos 
termos da lei. 

Art. 110° - 0 total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluidos 
os subsidios dos Vereadores, nao podera ultrapassar ao percentual 
maxim° concernente ao somat6rio da receita tributaria e das 
transferencias constitucionais previstas no § 5° do art. 153 e nos artigos 
158 e 159 da Carta Magna do Pais, efetivamente realizado no exercicio 
anterior. (EC n° 03/2005) 

§ 1°- Enquanto a populagao de Senador Se nao superar a casa dos cem 
mil habitantes, a Camara Municipal tern direito, mensalmente, a uma 
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receita de repasse de oito (8%) por cento, como duodecimo. 

§ 2° - A Camara Municipal nao podera gastar mais de setenta (70%) por 
cento de sua receita corn folha de pagamento, incluido o gasto corn os 
subsidios dos Vereadores. 

§ 3°- Constitui em crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: 
1— efetuar repasse a Camara Municipal que supere o limite definido no 

§ 1° deste artigo; 
II — enviar o repasse apos o dia 20 de cada mes; 
III—envie-10 a menor em relagao ao previsto no § 1° deste artigo. 

§ 4° - Constitui-se em crime de responsabilidade do Presidente da 
Camara Municipal, o desrespeito ao § 2° deste artigo. 

Art. 111° - Os recursos correspondentes as dotagoes orgamentarias, 
inclusive creditos suplementares e especiais, destinados ao Poder 
Legislativo, ser-lhe-ão ate o dia 20 (vinte) de cada mes na forma de lei 
complementar. 

Art. 112° - A despesa corn pessoal ativo e inativo do Municipio nao 
podera exceder aos limites estabelecidos em lei complementar. 

Secao I 
Das Vedag8es Orgamentarias 

Art. 113°-Sao vedados: 
1 - a inclusao de dispositivos estranhos a previsao da receita e a 

fixagao da despesa, incluindo-se as autorizagoes para abertura de 
creditos adicionais suplementares e contragoes de operagoes de credit° 
de qualquer natureza e objetivos; 

II - o inicio de programas ou projetos nao incluidos no orgamento 
anual; 

III - a realizagao de despesas ou assungeo de obrigagOes diretas que 
excedam os creditos orgamentarios originais ou adicionais; 

IV - a realizagao de operagoes de creditos que excedam o montante 
das despesas de capital, ressalvadas as autoridades mediante creditos 
suplementares ou especiais, aprovado pela Camara Municipal ou por 
maioria absoluta; 

V- a vinculagao de receita de impostos a orgaos ou fundos especiais, 
ressalvada a que se destine a prestagao de garantia as operagoes de 
credit° por antecipagao de receita; 
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VI - a abertura de creditos adicionais suplementares ou especiais sem 
previa autorizacao legislativa e sem indicacao dos recursos 
correspondentes; 

VII - a concessao ou utilizacao de creditos ilimitados; 
VIII - a utilizacao, sem autorizacao legislativa especifica, de recursos 

do orcamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou 
cobrir deficit de empresas, fundacoes e fundos especiais; 

IX -a instituicao de fundos especiais de qualquer natureza sem previa 
autorizacao legislativa. 

§ 1° - Os creditos adicionais especiais extraordinarios terao vigencia no 
exercicio financeiro em forem autorizados, salvo se o ato de autorizacao 
for promulgado nos ultimos quatro meses daquele exercicio, caso em 
que, reabertos no limite de seus saldos, sera() incorporados ao 
orcamento do exercicio financeiro subsequente. 

§ 2° - A abertura de credit° extraordinario somente sera admitida para 
atender a despesas imprevisiveis e urgentes de calamidade pUblica, 
observado o disposto no artigo 32 desta Lei Organica. 

Sega° II 
Das Emendas aos Projetos Orgamentarios 

Art. 114° - Os projetos de lei relativos ao piano plurianual, as diretrizes 
orgamentarias, ao orcamento anual e aos creditos adicionais 
suplementares e especiais serao apreciados pela Camara Municipal, na 
forma do Regimento Intern°. (EC n° 03/2005) 

§ 1°- Cabera a comissao da Camara Municipal: 
- examinar e emitir Parecer sobre os projetos de piano plurianual, 

diretrizes orcamentarias e orcamento anual e sobre as Contas do 
Municipio apresentadas anualmente pelo Prefeito; 

II - examinar e emitir Parecer sobre os pianos e programas 
municipais, acompanhar e fiscalizar as operacoes resultantes ou nao da 
execucao do orcamento, sem prejuizo das demais comissoes criadas 
pela Camara Municipal. 

§ 2° - As emendas serao apresentadas na comissao de Orcamento e 
Financas, que sobre etas emitira Parecer, e apreciadas, na forma do 
Regimento I nterno, pelo Plenario da Camara Municipal. 
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§ 3° - As emendas ao projeto de lei do orcamento anual ou aos projetos 
que o modifiquem somente poderao ser aprovadas caso: 

- sejam compativeis corn o piano plurianual e corn a lei de diretrizes 
orgamentarias; 

II - indiquem os recursos necessarios, admitidos apenas os 
provenientes de anulagao de despesas, excluldas as que incidam sobre: 

a) dotagoes para pessoal e seus encargos; 
b) servico da divida; 
c) transferencia tributaria para autarquias e fundagoes instituidas e 

mantidas pelo Poder Pirblico Municipal. 
III - sejam relacionadas: 
a) corn a correcao de erros ou comissees; 
b) corn os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4'3  - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orgamentarias nao 
poderao ser aprovadas quando incompativeis corn o piano plurianual. 

§ 5° - 0 Prefeito Municipal podera enviar mensagem a Camara Municipal 
para propor modificagao nos projetos a que se refere este artigo 
enquanto nao iniciada a votagao, na comissao de Orgamento e 
Financas, na parte cuja alteragao 6 proposta. 

§ 6° - Os Projetos de Lei Orgamentaria para o ano subsequente e do 
Plano Plurianual (PPA), sera° encaminhados pelo Poder Executivo ate o 
dia primeiro de outubro do ano anterior a C8mara Municipal, que os 
apreciara, improrrogavelmente, dentro de 30 dias; devendo o Prefeito 
Municipal enviar ao Tribunal de Contas dos Municipios (TCM): 

- ate 30 dias apos publicacao, a Lei do Plano Plurianual (PPA); 
II - ate o dia 30 de dezembro, a Lei Orgamentaria Anual (LOA). 

§ 7° - Aplicam-se aos projetos referidos neste artigo, no que nao 
contrariar o disposto nesta secao, as demais normas relativas ao 
processo legislativo. 

§ 8° - Os recursos, que em decorrencia de voto, emenda ou rejeicao do 
projeto de lei orcamentaria anual ficarem sem despesas 
correspondentes, poderao ser utilizados, conforme o caso, mediante 
abertura de creditos adicionais suplementares ou especiais corn previa e 
especifica autorizacao legislativa. 
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Sega° III - 
Da Execucao Orcamentaria 

Art. 115° - A execugao do orgamento do Municipio se refletira na 
obtengao das suas receitas prOprias, transferidas e outras, bem como na 
utilizacao das dotacoes consignadas as despesas para a execucao dos 
programas nele determinados, observando sempre o principio do 
equilibrio. 

Art. 116° - 0 Executivo Municipal publicara ate 30 dias apps o 
encerramento de cada bimestre, relatOrio resumido da execucao 
orcamentaria e ainda, apresentara trimestralmente ao Poder Legislativo 
local, a caracterizacao sobre o Municipio e suas financas publicas, 
devendo constar obrigatoriamente do demonstrativo: (EC n° 09/2006) 

I - as receitas e despesas da administracao direta, indireta e 
fundacoes mantidas corn os seus respectivos valores mensais; 

II - os valores ocorridos desde o inicio do exercicio ate o ultimo mes do 
trimestre, objeto da analise financeira; 

III - a comparacao mensal entre os valores do inciso II e os valores 
correspondentes previstos no Orcamento, ja realizadas por suas 
alteracoes; 

IV - as previsoes atualizadas de seus valores ate o final do exercicio 
financeiro. 

§ 1° - Os trimestres, objeto de analise financeira e transferencias, ser-lhe-
ão de: janeiro a marco, abril a junho, julho a setembro e outubro a 
dezembro. 

§ 2° - Se necessario, o chefe do Executivo prestara esclarecimentos que 
sejam requisitados pela Camara Municipal ou pelo Tribunal de Conta dos 
Municipios — TCM, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 

§ 3° - As informacoes sobre as finangas do Municipio, sao publicas, 
devendo ser acessiveis a qualquer cidadao mun Icipe. 

Art. 117° - As alteracoes orgamentarias durante o exercicio se 
representarao: 

I — pelos creditos adicionais, suplementares, especiais e 
extraordinarios; 

II — pelos remanejamentos, transferencias e transposigoes de 
recursos de uma categoric de programacao para outra. 
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Paragrafo Unico - 0 remanejamento, a transferencia e a transposigao 
somente se realizarao quando autorizados em lei especifica que 
contenha a justificativa. 

Art. 118° - Na efetivagao dos empenhos sobre as dotagoes fixadas para 
cada despesa sera emitido o documento Nota de Empenho, que contera 
as caracteristicas ja determinadas nas normas gerais de Direito 
Financeiro. 

§ 1° - Fica dispensada a emissao da Nota de Empenho nos seguintes 
casos: 

- despesas relativas a pessoal e seus encargos; 
II - contribuicoes para o PASEP; 
III - amortizagao, juros e servigos de emprestimos e financiamento 

obtidos; 
IV - despesas relativas a consumo de agua, energia eletrica, 

utilizagao dos servigos de telefone, postais e telegraficos e outros que 
vierem a ser definidos por atos normativos proprios. 

§ 2° = Nos casos previstos no paragrafo anterior, os empenhos e os 
procedimentos de contabilidade terao a base legal dos proprios 
documentos que originarem o empenho. 

Secao IV 
Da Gestao de Tesouraria 

Art. 119° - As receitas e as despesas orgamentarias sera° 
movimentadas atraves de caixa Unica, regularmente instituida. 

Paragrafo Unico - A Camara Municipal podera ter a sua prOpria 
Tesouraria, por onde movimentara os recursos que Ihe forem liberados. 

Art. 120° -As disponibilidades de caixa do Municipio e de suas entidades 
de Administragao Indireta, inclusive dos fundos especiais e fundagOes 
instituidas e mantidas pelo Poder Publico Municipal, sera() depositadas 
em instituigoes financeiras oficiais. 

Paragrafo Unico -As arrecadagoes das receitas pr6prias do Municipio e 
de suas entidades de Administragao Indireta poderao ser feitas atraves 
da rede bancaria privada, mediante convenio. 

Art. 121° - Podera ser constituido regime de adiantamento em cada uma 
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das unidades da Administragao Direta, nas autarquias, nas fundagOes 
instituidas e mantidas pelo Poder Publico Municipal e na Camara 
Municipal para ocorrer as despesas miudas de pronto pagamento 
definidas em lei. 

Sega° V 
Da Organizacao Contabil 

Art. 122° - A contabilidade do Municipio obedecere, na organizageo do 
seu sistema administrativo e informativo e nos seus procedimentos, aos 
principios fundamentais de contabilidade e as normas estabelecidas na 
legislageo pertinente. 

Art. 123°- 0 Prefeito Municipal é obrigado a enviar a Camara Municipal e 
ao Tribunal de Contas dos Municipios (TCM) ate o dia 30 do mes 
subsequente, as prestacoes de Contas mensais relativas a aplicagao 
dos recursos recebidos e arrecadados por todas as Unidades Gestoras 
da Administragao Municipal, mediante Sistema Informatizado Municipal 
(SIM), e de acordo corn os criterios estabelecidos pelo TCM, sao 
compostas ainda, dos balancetes demonstrativos e da respectiva 
documentagao comprobatOria das receitas e despesas e dos creditos 
adicionais. (EC no 03/2005) 

Paragrafo Onico - A inobservancia do disposto neste artigo, podera 
implicar na proibicao do Municipio de realizar novos convenios e 
contratos corn o Governo do Estado, alem de poder suspender as 
transferencias de receitas voluntarias do Estado por inadimplencia, sem 
prejuizo das demais sancoes previstas na legislagao vigente. 

Sega() VI 
Das Contas Municipais 

Art. 124° - A Prestacao de Contas da Prefeitura Municipal e Legislativo 
dos exercicios financeiros anuais, sera encaminhada em duas vias 
Camara Municipal, obrigatoriamente, ate o dia trinta e urn de janeiro do 
ano subseqiiente, ficando durante todo o exercicio a disposicao de 
qualquer Vereador ou contribuinte, para exame e apreciagao, 
questionando-Ihe a legitimidade, nos termos da lei. (EC n° 03/2005 e EC. 
no 14/2008)) 

§ 1° - A Prestacao de Contas de que trata o caput deste artigo, sera 
enviada ate o dia 10 de abril de cada ano, pela Presidencia da Camara 
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Municipal ao Tribunal de Contas dos Municipios, para que este emita o 
componente Parecer Previo. 

§ 2° - A Camara Municipal ap6s receber do TCM a Prestagao de Contas 
de Governo da Prefeitura Municipal, ja apreciagao tecnicamente e feita a 
leitura do Parecer Previo em Plenario, a encaminhara a Comissao de 
Finangas e Orgamento (CFO) da Casa, para o seu Parecer na forma 
regimental e, o seu julgamento sera no prazo improrrogavel de 60 dias, a 
contar da data de recebimento, sob pena de omissao. 

§ 3° - A Presidencia da Camara Municipal, dara ciancia, imediatamente, 
da apresentagao e julgamento das Contas ao seu responsavel, que tera 
um prazo improrrogavel de 10 dias a partir da intimagao, para apresentar 
sua defesa por escrito ou verbal junto a Comissao de Finangas 
Orgamento da Camara. 

§ 4° - 0 processo de Prestagao de Contas e os respectivos pareceres da 
Camara Municipal e TCM, sera° submetidos a uma Unica discussao e 
votageo secreta e o seu resultado devera ser transformado em Decreto 
Legislativo; ficando proibida as presengas em Plenario durante o 
julgamento, do responsavel pelas Contas e do Prefeito Municipal atual. 

§ 5° - 0 Parecer Previo do Tribunal de Contas dos Municipios (TCM) 
sabre as Contas de Governo da Prefeitura local, so deixara de 
prevalecer, por decisao de dais tergos (2/3) dos membros da Camara 
Municipal e seja qual for o seu resultado devera ser comunicado ao TCM, 
ao Ministerio POblico local e ao responsavel pelas referidas contas, no 
prazo maxima de 10 dias apOs o julgamento. 

Sega° VII 
Da Prestagao e Tomada de Contas 

Art.125°- Sao sujeitos a tomada ou a prestagao de contas os agentes da 
Administragao Municipal responsaveis por bens e valores pertencentes 
ou confiados a Fazenda Publica Municipal. 

§ 1° - 0 tesoureiro do Municipio, ou servidor que exerga a funcao, fica 
obrigado a apresentagao do Boletim diario de tesouraria, que sera 
afixado em local prOprio na sede da Prefeitura Municipal. 

§ 2° - Os demais agentes municipais apresentarao as suas respectivas 
prestagoes de contas ate o dia 15 (quinze) do mes subsequente aquele 
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em que o valor tenha sido recebido. 

Sega° VIII 
Do Controle Interno Integrado 

Art. 126° - Os Poderes Executivo e Legislativo manterao, de forma 
integrada, urn Sistema de Controle Interno, apoiado nas informagoes 
contabeis, corn objetivos de: (EC n° 04/2005) 

- avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual 
(PPA) e no OrcamentoAnual do Municipio; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e 
a eficacia, da gesta'o orgamentaria, financeira e patrimonial nas 
entidades da Administragao Municipal, bem como da aplicagao de 
recursos municipais por entidades de direito privados; 

III - exercer o controle das operagOes de credit°, avais e garantias, 
bem como dos direitos e deveres do Municipio; 

IV - apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 

§ 1°- Os responsaveis pelo controle interno, para tal fim designados pelo 
Prefeito Municipal, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darao ao Tribunal de Contas dos 
Municipios, sob pena de responsabilidade solidaria. 

§ 2 °- Qualquer cidadao, partido politico, associacao ou sindicato é parte 
legitima para na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas dos Municipios. 

Capitulo V 
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

Sega° I 
Disposigoes Gerais 

Art. 127° - 0 Governo Municipal mantera processo permanente, visando 
promover o desenvolvimento do Municipio, o bem-estar da populacao e 
a melhoria da prestacao dos servicos publicos municipais. 

Paragrafo Onico - 0 desenvolvimento do Municipio tera por objetivo a 
realizacao plena de seu potencial econ Omico e a reducao das 
desigualdades sociais no acesso aos bens e servicos, respeitadas as 
vocagoes, as peculiaridades e a cultura locais e preservado o seu 
patrimanio ambiental, natural e construido. 
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Art. 128° - 0 processo de planejamento municipal devera considerar os 
aspectos tecnicos e politicos envolvidos na fixac5o de objetivos, 
diretrizes e metas para a ac5o municipal, propiciando que autoridades, 
tecnicas de planejamento, executores e representantes da sociedade 
civil participem do debate sobre os problemas locais e as alternativas 
para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar 
conflitos. 

Art. 129° - 0 planejamento municipal devera orientar-se pelos seguintes 
principios basicos: 

I - democracia e transparencia no acesso as informagoes disponiveis; 
II - eficiencia e eficacia na utilizag5o dos recursos financeiros, 

tecnicos e humanos disponiveis; 
III - complementaridade e integragao de politicos, pianos e programas 

setoriais; 
IV - viabilidade tecnica e econ6mica das proposigOes, avaliada a partir 

do interesse social da solucao e dos beneficios publicos; 
V - respeito a adequacao a realidade local e regional em consonancia 

corn os pianos e programas estaduais e federais existentes. 

Art. 130° - A elaboragao e execucao dos pianos e dos programas do 
Governo Municipal obedecerao as diretrizes do piano diretor e terao 
acompanhamento e avaliagao permanentes, de modo a garantir o seu 
exit° e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessario. 

Art. 131° - 0 planejamento das atividades do Governo Municipal 
obedecera as diretrizes deste capitulo e sera feito por meio de 
elaborac5o e manutencao atualizada, entre outros, dos seguintes 
instrumentos: 

I - piano diretor; 
II - piano de governo; 
III - lei de diretrizes orcamentarias; 
IV - orcamento anual; 
V - piano plurianual. 

Art. 132° - Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no 
artigo anterior deverao incorporar as propostas constantes dos pianos e 
dos programas setoriais do Municipio, dadas as suas implicagoes para o 
desenvolvimento local. 

50 



Sega° II 
Da Cooperacao das Associagoes no Planejamento Municipal 

Art. 133° - 0 Municipio buscara, por todos os meios ao seu alcance, a 
cooperagao das associagoes representativas no planejamento 
municipal. 

Paragrafo Unico - Para fins deste artigo, entende-se como associagao 
representativa qualquer grupo organizado, de fins licitos, que tenha 
legitimidade para representar seus filiados independentemente de seus 
objetivos ou natureza juridica. 

Art. 134° - 0 Municipio submetera a apreciagao das associagoes, antes 
de encaminha-los a Camara Municipal, os projetos de lei do piano 
plurianual, do orgamento anual e do piano diretor, a fim de receber 
sugestoes quanto a oportunidade e o estabelecimento de prioridades 
das medidas propostas. 

Paragrafo Unico - Os projetos de que trata este artigo ficarao 
disposigao das associagoes durante 30 (trinta) dias, antes das datas 
fixadas para a sua remessa a Camara Municipal. 

Art. 135° -A convocagao das entidades mencionadas neste capitulo far-
se-a por todos os meios a disposigao do Governo Municipal. 

Capitulo VI 
DAS POLITICAS MUNICIPAIS 

Sega° I 
Da Politica de Satide 

Art. 136° - A saUde 6 direito de todos os municipes e dever do Poder 
Public°, assegurada mediante politicas sociais e econtimicas que visem 
a eliminagao do risco de doengas e outros agravos e ao acesso universal 
e igualitario as awes e servigos para a sua promogao, protegao e 
recuperagao. 

Art. 137° - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a aplicar 
anualmente, em awes e servigos publicos de saude, no minimo, 15% 
(quinze por cento) dos recursos do produto de arrecadagao dos impostos 
previstos na Constituigao Federal, em seus artigos 156°, 158° e 159° 
inciso I, alinea b e §3°. (EC n° 06/2006) 
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Art. 138° - As agoes e servigos de saude neste Municipio, sac) de 
relevancia publica, cabendo ao Poder Executivo, nos termos da lei, 
dispor sobre a regulamentagao, fiscalizagao e controle; devendo sua 
execugao ser feita, preferencialmente, atraves de servigos publicos e, 
complementarmente, por terceiros e ainda, por pessoa fisica ou juridica 
de direito. (EC n° 06/2006) 

Paragrafo Clnico - E vedado ao Municipio cobrar do usuario pela 
prestagao de servigos de assistencia a saude mantida pelo poder pUblico 
ou contratos corn terceiros. 

Art. 139° - Ao Sistema Unico de Saude (SUS) neste Municipio, compete 
entre outras atribuigoes: (EC n° 06/2006) 

I - gerir, planejar, coordenar, controlar e avaliar a politica de saude 
municipal, estabelecida em consonancia corn os niveis estadual e 
federal; 

II - administrar o Fundo Municipal de Saude (FMS) de conformidade 
corn o art. 5°, §§ 2° e 3° da Constituigao Federal; 

III - implementer awes e politicas de vigilancia sanitaria, 
epidemiolOgica, saneamento basic°, meio ambiente, protegao ao 
trabalho e inspecionar a fluorestagao dos abastecimentos pUblicos de 
ague ao consumo humano no Municipio, assegurando o controle e a 
qualidade do produto; 

IV - crier e atualizar periodicamente, o COdigo Sanitario do Municipio; 
V - desenvolver em consonancia corn a Secretaria de Educagao, 

awes educativas de saude, nas escolas do Municipio ou onde sejam 
necessaries, visando a urn melhor planejamento de metas preventives e 
curatives; 

VI - implanter e garantir awes de assistencia integral a saude da 
muiher, que atendam as especialidades da populagao feminina do 
Municipio, em todas as fases da vide, desde o nascimento ate a terceira 
idade; 

VII - adocao de programa de assistencia medico-odontolOgico as 
criangas de zero a seis anos e a jovens; 

VIII - assegurar o acesso a educagao, a informagao e aos metodos de 
planejamento familiar, que nao atentem contra a saude, respeitando o 
direito de opgao pessoal; 

IX - estruturar e controlar os servigos de verificagao de Obitos; 
X - avaliar e controlar a execugao de convenios e contratos, 

celebrados pelo Municipio, com entidades privadas prestadoras de 
servigos de saude; 

XI - autorizar a instalagao de servigos privados de saude e fiscalizar- 

52 



Ihes o funcionamento; 
XII - assumir a responsabilidade pelos servigos, programas ou 

atividades de abrangencia municipal, que estejam dentro da viabilizageo 
orgamentaria. 

Art. 140° -As agoes e servigos publicos e privados de saude no ambito 
deste Municipio, integram ,a uma rede regionalizada e hierarquizada, 
constituindo-se o Sistema Unico de Saude (SUS), organizado conforme 
as seguintes diretrizes: (EC no 06/2006 e EC no 11/2007) 

I - descentralizagao politico-administrativa corn diregao Unica da 
Secretaria Municipal de Saude; 

II - municipalizagao dos recursos, servigos e awes de saude, 
podendo o Municipio, constituir consOrcios ou convenios para 
desenvolver as awes de saude que Ihe corresponder satisfatoriamente; 

III - universalizagao e garantia da assistencia de saude gratuita, 
igualitaria a todos os moradores do Municipio, bem como, atengao 
especial as pessoas portadoras de deficiencia, sem qualquer 
discriminageo; 

IV - participageo em nivel de decisao, de entidades representativas 
dos usuarios, dos servidores de saude, dos representantes do Executivo 
e Legislativo municipais, na formulagao, acompanhamento e 
fiscalizagao das politicas e awes de saude neste Municipio, atraves do 
Conselho Municipal de Saude, Orgeo de carater deliberativo e paritario; 

V - assistencia a saude, livre a iniciativa privada; 
VI - livre acesso as instituigOes filantrOpicas e sem fins lucrativos na 

participageo do sistema Onico de saude neste Municipio, mediante 
contratos ou convenios. 

§ 1° - Sao vedados: 
I - incentivos fiscais ou recursos pUblicos para auxilios ou subvengoes 

as instituigoes privadas corn fins lucrativos; 
II - participageo direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistencia a saude neste Municipio, salvo nos casos 
previstos em lei, ficando sua instalagao no Municipio, condicionada a 
aprovageo pelo Conselho Municipal de Saude. 

§ 2° - 0 gestor municipal integrante do Sistema Unico de Saude, podera 
admitir agentes comunitarios de saude e agentes de combate as 
endemias, por meio de processo seletivo public°, conforme a natureza e 
complexidade de suas atribuigoes e, requisitos especificos fixados em lei 
municipal para tal. 
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§ 3° - Os profissionais que na data da promulgagao desta Emenda e a 
qualquer titulo, estejam desempenhando as atividades de agente 
comunitario de saude ou de agente de combate as endemias no ambito 
municipal, ficam dispensados de submeter-se ao processo seletivo 
pUblico a que se refere o §2° deste artigo, desde que tenham sido 
contratados a partir de anterior processo de selegao, realizado por 
Orgaos ou entes da administragao direta ou indireta do Municipio ou 
Estado. 

§ 4° - Lei Municipal dispora sobre o regime juridico e a regulamentagao 
das atividades de que trata o § 3° deste artigo. 

Art. 141° - 0 Prefeito convocara anualmente o Conselho Municipal de 
SaUcle para avaliar a situagao do Municipio, corn ampla participagao da 
sociedade, e fixar as diretrizes gerais da politica de saude do Municipio. 

Art. 142° - A lei dispora sobre a organizagao e o funcionamento do 
Conselho Municipal de Sande que tera as seguintes atribuigoes: 

I - formular a politica municipal de saude, a partir das diretrizes 
emanadas da ConferOncia Municipal de Sande; 

II - planejar e fiscalizar a distribuigao dos recursos destinados a 
saude; 

III - aprovar a instalagao e o funcionamento de novos servigos 
pCiblicos ou privados de saude, atendidas as diretrizes do piano 
municipal de saude. 

Art. 143° - 0 sistema unico de saude no ambito municipal, sera 
financiado com recursos do produto da arrecadagao dos impostos 
constitucionais a que se refere o artigo 137 desta Carta Magna. (EC n° 
06/2006) 

Art. 144° - Os recursos destinados as awes e servigos pUblicos de 
saude deste Municipio, constituir-se-ão, indubitavelmente, o Fundo 
Municipal de Sande (FMS), corn gestao e controle politico-
administrativa. (EC n° 06/2006) 

Seca() II 
Da Politica Educacional, Cultural e Desportiva 

Art. 145° - A educagao, direito de todos e dever do Poder Publico 
Municipal em parceria com o Estado e a Uniao, sera promovida e 
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incentivada corn a cola boragao da familia, visando o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercicio da 
cidadania e sua qualificacao para o trabalho, pautando nas seguintes 
diretrizes basicas: (EC n° 10/2006) 

I- igualdade de condicoes para o acesso e permanencia na escola; 
II - gratuidade do ensino pUblico em estabelecimentos oficiais; 
III - gestao democratica do ensino public° na forma da lei, 

assegurados os principios da participacao de representantes da 
comunidade local; 

IV - pluralismo de ideias e concepcoes pedag6gicas e, coexistencia 
de instituicoes publicas e privadas de ensino; 

V - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 

VI - garantia de ensino corn padrao de qualidade. 

Art. 146° - 0 sistema municipal de ensino sera organizado em regime de 
colaboracao corn o Estado e a Uniao, sendo planejado e executado de 
forma regionalizada, corn diretrizes, objetivos e metas definidas nos 
pianos plurianuais, mediante as seguintes garantias: (EC n° 10/2006) 

I- ensino fundamental obrigatOrio e gratuito, extensivo aos que a ele 
nao tiveram acesso na idade prOpria; 

II - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiencias fisicas e mentais; 

III - atendimento em creche e pre-escolar as criancas de 0 (zero) a 6 
(seis) anos de idade; 

IV - ensino noturno regular, adequado as condicOes do educando; 
V - atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de 

programas suplementares de fornecimento de material didatico, 
transporte escolar, alimentacao e assistencia a saude; 

VI - recenseamento dos alunos do ensino fundamental, zelando pela 
sua frequencia na sala de aula; 

VII - erradicagao do analfabetismo; 
VIII - escolas corn corpo docente habilitado e qualificado. 

Art. 147° - 0 Municipio, responsabilizar-se-a, prioritariamente, pelo 
ensino fundamental, devendo mante-lo e expandir o atendimento as 
criangas de zero a seis anos e, somente atuar no ensino medics, quando a 
demanda em questao, estiver plena e satisfatoriamente, atendida de 
forma quantitativa e qualitativa. (EC n° 10/2006) 

§ 1° - 0 Poder Public° Municipal providenciara meios para que as 
escolas adotem, progressivamente, o sistema de ensino de tempo 
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integral de oito horas diarias. 

§ 2° - Fica assegurada aos estudantes portadores de deficiencia, 
educacao em todos os graus escolares, quer em classes comuns, quer 
em classes especiais, quando se fizer necessario. 

Art. 148° - As classes de alfabetizagao para criancas a partir de seis 
anos, sera() mantidas corn prioridade e atencao, desejando o 
aprendizado da leitura e da escrita, garantindo-se acesso efetivo ao 1° 
grau. (EC n° 10/2006) 

Art. 149° - 0 nao-oferecimento do ensino gratuito e obrigatOrio pelo 
Poder Executivo Municipal ou ainda, sua oferta irregular, implicara em 
responsabilidade da autoridade competente, suscetivel do exercicio do 
direito de representagao por qualquer cidadao-municipe e, de iniciativa 
de oficio pelo Ministerio Public() local. (EC n° 10/2006) 

Art. 150° - 0 Municipio primary pela valorizagao dos profissionais da sua 
rede de ensino, corn pianos de carreira na forma da lei, corn piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso pUblico de provas e 
titulos, assegurando-Ihes quando no exercicio da docOncia, isonomia 
salarial, corn titulagao identica, respeitando-se o grau de ensino em que 
estiver atuando. (EC n° 10/2006) 

Art. 151° - 0 estatuto e o piano de carreira do Magisterio, sera() 
elaborados corn a participagao das entidades representativas da 
categoria, observados: (EC no 10/2006) 

I - piso salarial unico para todo o Magisterio, de acordo corn o grau de 
formacao; 

II - condicoes plenas de reciclagem e atualizagao permanente, corn 
direito a afastamento das atividades docentes, sem perda da 
remuneragao; 

III - progressao funcional na carreira, baseada na titulacao; 
IV - concurso pUblico para o provimento de cargos; 
V - estabilidade no emprego, nos termos constitucionais. 

Paragrafo Unico - Professor é todo profissional corn a devida titulacao, 
que exerca atividade do magisterio, incluindo-se neste contexto, alem da 
docencia, as decorrentes das fungoes de direcao, planejamento, 
supervisao, inspecao, coordenacao, acompanhamento, controle, 
avaliagao, orientacao e pesquisa. 
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Art. 152° - 0 Municipio aplicara, anualmente, nunca menos de 25% 
(vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos e das 
transferencias recebidas do Estado e da Uniao na manutencao e no 
desenvolvimento do ensino. 

Art. 153° - Ao Poder Public° Municipal compete por meio de sua 
Secretaria ou Orgao de Culture, promover o levantamento, tombamento 
e preservacao do seu patrim6nio histOrico e cultural. (EC n° 10/2006) 

Art. 154° - Cabera ao Poder Public° Municipal dispor sobre a criacao e 
funcionamento do seu Arquivo Municipal, integrando-se ao Sistema 
Estadual de Arquivos, como forma de preserver documentos de valor 
histOrico, juridico ou administrativo, assegurado livre acesso aos 
interessados. (EC n° 10/2006) 

§ 1° -ApOs o period° fixado em lei municipal, essa documentagao podera 
ser remetida definitivamente ao Arquivo Public° Estadual, que por sua 
vez, remetera ao Municipio, se solicitada, cOpias da mesma. 

§r - Nenhum Orgao public° municipal podera destruir ou desviar seus 
documentos sem antes submete-los ao Setor de triagem. 

Art. 155°— E dever do Municipio fomentar e apoiar praticas desportivas 
em suas diferentes manifestagoes, atividades amadoristicas, educagao 
fisica, lazer e recreacao, como forma de promocao social aos seus 
municipes. (EC n° 10/2006) 

Art. 156° - Sera° alocados, anualmente, recursos orgamentarios a ser 
aplicados em politicas de incentivos as atividades desportivas 
educacionais e amadoristicas no Municipio, vedadas subvencOes as 
entidades desportivas profissionais. (EC n° 10/2006) 

Paragrafo Onico - 0 Municipio criara mecanismo estrutural com 
competencia para organizar, executar e supervisionar suas awes 
desportivas em todo o seu territOrio. 

Art. 157° - 0 Poder Executivo Municipal assegurara meios e condigOes 
financeiras para a implementagao e execucao de projetos de parques 
infantis, quadras de esporte e estadios de futebol em escolas da rede 
municipal e nos centros urbanos. (EC n° 10/2006) 

Art. 158° - Compete ao Municipio, a implantagao de politicas de 
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educagao e controle na seguranga do transit° e sua municipalizagao 
junto ao Departamento Nacional de Transit° — DETRAN no Ceara. (EC no 
10/2006) 

Sega° III 
Da Politica de Assistencia Social 

Art. 159° - A assistencia social no 'ambito municipal, sera prestada a 
quem dela necessitar, independentemente de contribuigao a seguridade 
social e, tem por finalidades essenciais: (EC n° 08/2006) 

I - a integragao do cidadao ao mercado de trabalho e ao meio social; 
Il amparo aos idosos, as criangas e adolescentes carentes; 
III - a protegao a maternidade, a familia e a infancia; 
IV - a integragao e a atengao especial aos portadores de deficiencia 

fisica, sensorial ou mental, assegurando-Ihes: 
a) acesso aos servigos de saude com atendimento humanitario; 
b) atividades culturais e esportivas que estimulem sua participagao na 

comunidade, os socializando; 
c) alfabetizagao. 
V - garantir aos maiores de sessenta e cinco anos, a gratuidade nos 

transportes coletivos urbanos no ambito municipal. 

Art. 160° -As agoes pOblicas municipais na area social, sera° realizadas 
com recursos assegurados no Orgamento Anual do Municipio, alem de 
outras fontes provenientes dos governos estadual e federal e, 
organizados corn base nas seguintes diretrizes: (EC n° 08/2006) 

I - descentralizagao politico-administrativa, corn comando Unica da 
Secretaria Municipal de Agao Social; 

II - execugao, coordenagao, gestao financeira e fiscalizagao; 
III - assistencia obrigatOria de profissional da area da assistencia 

social; 
IV - participagao da populagao, por meio de organizagoes 

representativas, na formulagao de politicas e no controle das awes em 
todos os niveis. 

Secao IV 
Da Politica Economica 

Art. 161° - 0 Municipio promovera o seu desenvolvimento econOmico, 
agindo de modo que as atividades econ6micas realizadas em seu 
territOrio contribuam para elevar o nivel de vida e o bem-estar da 
populagao local, bem como para valorizar o trabalho humano. 
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Paragrafo Unico - Para a consecugao do objetivo mencionado neste 
artigo, o Municipio atuara de forma exclusiva ou em articulagao com a 
Unico ou corn o Estado. 

Art. 162° - Na promogao do desenvolvimento econOmico, o Municipio 
agira, sem prejuizo de outras iniciativas, no sentido de: 

I - fomentar a livre iniciativa; 
privilegiar a geragao de emprego; 

III - utilizar tecnologia de use intensive de mao-de-obra; 
IV - racionalizar a utilizagao de recursos naturais; 
V- proteger o meio ambiente; 
VI - proteger os direitos dos usuarios dos servigos pUblicos e dos 

consumidores; 
VII - dar tratamento diferenciado a pequena produgao artesanal ou 

mercantil, as microempresas e as pequenas empresas locais, 
considerando sua contribuigao para a democratizagao de oportunidades 
econ6micas, inclusive para os grupos sociais mais carentes; 

VIII - estimular o associativismo, o cooperativismo e as 
microempresas; 

IX - eliminar entraves burocraticos que possam limitar o exercicio da 
atividade economica; 

X - desenvolver agao direta ou reivindicativa juntos a outras esferas 
de Governo, de modo a que sejam, entre outros, efetivados: 

a) assistencia tecnica; 
b) credit° especializado ou subsidiado; 
c) estimulos fiscais e financeiros; 
d) servigos de suporte informativo ou de mercado. 

Art. 163° - E de responsabilidade do Municipio, no campo de sua 
competencia, a realizagao de investimentos para formar e manter a infra-
estrutura basica capaz de atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvimento 
de atividades produtivas, seja diretamente ou mediante delegagao ao 
setor privado para esse fim. 

Paragrafo Unico -A atuagao do Municipio dar-se-a, inclusive, no meio 
rural, para a fixagao de contingentes populacionais, possibilitando-Ihes 
acesso aos meios de produgao e geragao de renda e estabelecendo a 
necessaria infra-estrutura destinada a viabilizar esse propOsito. 

Art. 164° - A atuagao do Municipio na zona rural tera como principais 
objetivos: 
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- oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e trabalhador 
rural condigoes de trabalho e de mercado para os produtos, a 
rentabilidade dos empreendimentos e a melhoria do padrao de vida da 
familia rural; 

II - garantir o escoamento da produgao, sobretudo o abastecimento 
alimentar; 

III - garantir a utilizagao racional dos recursos naturals. 

Art. 165° - Como principals instrumentos para o fomento da produgao na 
zona rural, o Municipio utilizara a assistencia tecnica, a extensao rural, o 
armazenamento, o transporte, o associativismo e a divulgagao das 
oportunidades de credit° e de incentivos fiscais. 

Art. 166° - 0 Municipio podera consorciar-se corn outras 
municipalidades corn vistas ao desenvolvimento de atividades 
econOmicas de interesse comum, bem como integrar-se em programas 
de desenvolvimento regional a cargo de outras esferas de governo. 

Art. 167° - 0 Municipio desenvolvera esforgos para proteger o 
consumidor atraves de: 

- orientagao e gratuidade de assistencia juridica, 
independentemente da situagao social e econ6mica do reclamante; 

II - criagao de Orgaos no ambito da Prefeitura ou da Camara Municipal 
para defesa do consumidor; 

III - atuagao coordenada corn a Uniao e o Estado. 

Art. 168° - 0 Municipio dispensary tratamento juridico diferenciado a 
microempresa e a empresa de pequeno porte, assim definidas ern 
legislagao municipal. 

Art. 169° - As microempresas e as empresas de pequeno porte 
municipais serao concedidos os seguintes favores fiscais: 

- isencao do Impost° Sobre Servigo de qualquer natureza - ISS; 
II - isengao da taxa de licenga para localizagao de estabelecimento; 
III - dispensa da escrituragao dos livros fiscais estabelecidos para 

legislagao tributaria do Municipio, ficando obrigadas a manter arquivada 
a documentacao relativa aos atos negociais que praticarem ou em que 
intervierem; 

IV - autorizagao para utilizarem modelo simplificado de notas fiscais 
de servigo ou cupom de maquina registradora, na forma definida por 
instrugao do orgao fazenclario da Prefeitura. 
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Paragrafo Unico - 0 tratamento diferenciado previsto neste artigo sera 
dado aos contribuintes citados, desde que atendam as condicoes 
estabelecidas na legislacao especifica. 

Art. 170°- 0 Municipio, em carater precario e por prazo limitado definido 
em ato do Prefeito, permitira as microempresas se estabelecerem na 
residencia de seus titulares, desde que nao prejudiquem as normas 
ambientais, de seguranca, de silencio, de transit° e de saude publica. 

Paragrafo Unico - As microempresas, desde que trabalhadas 
exclusivamente pela familia, nao telt° seus bens ou os de seus 
proprietarios sujeitos a penhora pelo Municipio para pagamento de 
debitos decorrentes de sua atividade produtiva. 

Art. 171° - Fica assegurada as microempresas ou as empresas de 
pequeno porte a simplificacao ou eliminacao, atraves de ato do Prefeito, 
de procedimentos administrativos em seu relacionamento corn a 
Administracao Municipal Direta ou Indireta, especialmente em 
exigOncias relativas as licitacoes. 

Art. 172° - Os portadores de deficiencia fisica e de limitacao sensorial, 
assim como as pessoas idosas, terao prioridade para exercer o comercio 
eventual ou ambulante no Municipio. 

Sega° V 
Da Politica Urbana 

Art. 173°— A politica urbana, a ser formulada no ambito do processo de 
planejamento municipal, tera por objetivo o pleno desenvolvimento das 
functies sociais da Cidade e o bem-estar dos seus habitantes, em 
consonancia corn as politicas sociais e econornicas do Municipio. 

Paragrafo Unico - As funcoes sociais da Cidade dependem do acesso 
de todos os cidadaos aos bens e aos servicos urbanos, assegurando-se-
Ihes condicoes de vida e moradia compativeis corn o estagio de 
desenvolvimento do Municipio. 

Art. 174° - 0 Plano Diretor, aprovado pela Camara Municipal, 6 o 
instrumento basic° da politica urbana a ser executada pelo Municipio. 

§ 1° - 0 Plano Diretor, fixara os criterios que assegurem a funcao social 
da propriedade, cujo use e ocupacao deverao respeitar a legislacao 
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urban istica, a protegao do patrimOnio ambiental natural e construido e o 
interesse da coletividade. 

§ 2° - 0 Plano Diretor devera ser elaborado corn a participacao das 
entidades representativas da comunidade diretamente interessada. 

§ 3° - 0 Plano Diretor definira as areas especiais de interesse social, 
urbanistico ou ambiental, para as quais sera exigido aproveitamento 
adequado nos termos previstos na Constituigao Federal. 

Art. 175° - Para assegurar as fungoes socials da• Cidade, o Poder 
Executivo devera utilizar os instrumentos juridicos, tributarios, 
financeiros e de controie urbanistico existentes e a disposigao do 
Municipio. 

Art. 176° - O Municipio promovera, consonancia corn sua politica urbana 
e respeitadas as disposigOes do Plano Diretor, programas de habitagao 
popular destinados a meihorar as condigoes de moradia de populagao 
carente do Municipio. 

§ 1° - A agao do Municipio devera orientar-se para: 
I - ampliar o acesso a lotes minimos dotados de infra-estrutura basica 

e servigos por transporte coletivo; 
II - estimular e assistir, tecnicamente, projetos comunitarios e 

associativos de construgao de habitagao e servigos; 
III - urbanizar, regularizar e titular as areas ocupadas por populagao 

de baixa renda, passiveis de urbanizagao. 

§ 2° - Na promogao de seus programas de habitagao popular, o Municipio 
devera articular-se corn os Orgaos estaduais, regionais e federais 
competentes e, quando couber, estimular a iniciativa privada a contribuir 
para aumentar a oferta de moradias adequadas e compativeis corn a 
capacidade econ6mica da populagao. 

Art. 177° - 0 Municipio, ern consonancia corn a sua politica urbana e 
segundo o disposto em seu Plano Diretor, devera promover programas 
de saneamento basico destinados a melhorar as condigoes sanitarias e 
ambientais das areas urbanas e os niveis de saude da populagao. 

Paragrafo Unico -A agao do Municipio devera orientar-se para: 
I - ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestagao 

de servigos de saneamento basica; 
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II - executar programas de saneamento em areas pobres, atendendo 
a populacao de baixa renda, com solugaes adequadas e de baixo custo 
para o abastecimento de agua e esgoto sanitario; 

III - executar programas de educacao sanitaria e melhorar o nivel de 
participacao das comunidades na solucao de seus problemas de 
saneamento; 

IV - levar a pratica, pelas autoridades competentes, tarifas sociais 
para os servicos de agua. 

Art. 178° - 0 Municipio devera manter articulacao permanente corn os 
demais municipios de sua regiao e corn o Estado visando a 
racionalizacao da utilizacao dos recursos hidricos e das bacias 
hidrograficas, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela Uniao. 

Art. 179° - 0 Municipio, na prestacao de servicos de transporte pUblico, 
fara obedecer os seguintes princIpios basicos: 

- seguranca e conforto dos passageiros, garantindo, em especial, 
acesso as pessoas portadoras de deficiencias fisicas; 

II - prioridade a pedestre e usuarios dos servicos; 
III - tarifa social, assegurada a gratuidade aos maiores de 65 

(sessenta e cinco) anos; 
IV - protecao ambiental contra a poluicao atmosferica e sonora; 
V - integracao entre sistemas e meios de transporte e racionalizacao 

de itinerarios; 
VI - participacao das entidades representativas da comunidade e dos 

usuarios no planejamento e na fiscalizacao dos servicos. 

Art. 180° - 0 Municipio, em consonancia corn sua politica urbana e 
segundo o disposto em seu Plano Diretor, devera promover pianos e 
programas setoriais destinados a melhorar as condigoes do transporte 
public°, da circulacao de veiculos e da seguranca do transit°. 

Sega() VI 
Da Politica do Meio Ambiente 

Art. 181° - 0 Municipio devera atuar no sentido de assegurar a todos os 
cidadaos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudavel e 
equilibrado, bem de use comum do povo e essencial a qualidade de vida. 

Paragrafo linico - Para assegurar efetividade a esse direito, o Municipio 
devera articular-se corn os orgaos estaduais, regionais e federais 
competentes e ainda, quando for o caso, corn outros municipios, 
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objetivando a solugao de problemas comuns relativos a protege° 
ambiental. 

Art. 182° - 0 Municipio devera atuar mediante planejamento, controle e 
fiscalizagao das atividades pUblicas ou privadas, causadoras efetivas ou 
potenciais de alteragoes significativas no meio ambiente. 

Art. 183° - 0 Municipio, ao promover a ordenageo de seu territOrio, 
definira zoneamento e diretrizes gerais de ocupageo que assegurem a 
protege° dos recursos naturals, em consonancia com o disposto na 
legislageo estadual pertinente. 

Art. 184° -A politica urbana do Municipio e o seu Plano Diretor deverao 
contribuir pare a protege° do meio ambiente, atraves da adogao de 
diretrizes adequadas de use e ocupageo do solo urbano. 

Art. 185° - Nas licengas de parcelamento, loteamento e localizagao o 
Municipio exigira o cumprimento da legislagao de protege° ambiental 
emanada da Uniao e do Estado. 

Art. 186° - As empresas concessionaries ou permissionarias de servigos 
publicos deverao atender rigorosamente aos dispositivos de protege° 
ambiental em vigor, sob pena de nao ser renovada a concessao ou 
permissao pelo Municipio. 

Art. 187° - 0 Municipio assegurara a participageo das entidades 
representatives da comunidade no planejamento e na fiscalizagao de 
protege° ambiental, garantindo o amplo acesso dos interessados as 
informagoes sobre as fontes de poluigao e degradageo ambiental ao seu 
dispor. 

TITULO IV 
DISPOSIcOES FINAIS E TRANSITORIAS 

Art. 188° -A remunerageo do Prefeito Municipal nao podera ser inferior a 
remuneragao paga a servidor do Municipio, na data de sua fixageo. 

Art. 189° - Os recursos correspondentes as dotagoes orgamentarias 
destinadas a Camara Municipal, inclusive os creditos suplementares e 
especiais, ser-lhe-ão entregues ate o dia 20 (vinte) de cada mes, na 
forma que dispuser a lei complementar a que se refere o artigo 165, § 9° 
na Constituigao Federal. 
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Paragrafo Unico - Ate que seja editada a lei complementar referida 
neste artigo, os recursos da Camara Municipal ser-the-ao entregues: 

I - ate o dia 20 (vinte) de cada mes, os destinados ao custeio da 
Camara; 

II - dependendo do comportamento da receita, os destinados as 
despesas de capital. 

Art. 190° - Nos distritos ja existentes, a posse do Administrador Distrital 
dar-se-6 a 60 (sessenta) dias apOs a promulgacao desta Lei Organica, 
ficando o Prefeito Municipal autorizado a criar respectivo cargo em 
comissao, da mesma natureza do de Secretario Municipal. 

Art. 191° - A eleicao dos Conselheiros Distritais ocorrera 90 (noventa) 
dias apOs a promulgacao desta Lei Organica, observando, no que 
couber, o nela disposto sobre o assunto. 

Art. 192° - Nos 10 (dez) primeiros anos da promulgacao da Constituicao 
Federal, o Municipio desenvolvera esforcos, corn a mobilizacao de todos 
os setores organizados da sociedade e corn a aplicacao de, pelo menos, 
50% (cinquenta por cento) dos recursos a que se refere o artigo 212 da 
Constituicao Federal, para eliminar o analfabetismo e universalizar o 
ensino fundamental, como determina o artigo 60 do Ato das Disposicoes 
Constitucionais TransitOrias. 

Art. 193° - No prazo de 90 (noventa) dias apOs a promulgacao da Lei 
Organica, o Poder Public° Municipal fara cadastramento de todos os 
bens imOveis do Municipio. 

Paragrafo Unico - 0 referido cadastramento devera ser publicado para 
pleno conhecimento da populacao. 
Art. 194° - 0 Poder POblico Municipal ceders em comodato, areas de 
vazantes dos acudes pUblicos aos trabalhadores rurais sem terra das 
regiOes concernentes aos reservatorios d'agua, para o plantio. 

Art. 195° - 0 Poder Public° Municipal fara determinar a execucao o Hino 
Nacional nas escolas de 1° e 2° graus da rede municipal de ensino, uma 
vez por semana e fara postar nos Orgaos e reparticOes pUblicas, as 
bandeiras do Brasil, Ceara e Municipio em respeito e patriotismo. 

Art. 196° - 0 Poder PUblico atraves do orgao competente de saude, fica 
autorizado a determinar a fiscalização de carnes oriundas de 
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abatedouros para o consumo da populacao do Municipio, corn criacao 
de urn corpo de funcionarios devidamente capacitado para a formacao 
do campo sanitarista da Prefeitura local; cabendo-Ihe ainda autorizacao 
para fixar mensalmente o tabelamento de precos dos referidos produtos 
no territOrio municipal. 

Art. 197° - 0 Poder Public° Municipal, celebrara convenios corn a 
Secretaria de Recursos 1-11dricos do Estado ou DNOCS'(Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas) corn objetivos voltados para 
perfuracao de Pocos ou cacimbao de agua, nas localidades, bairros ou 
distritos onde residem igual ou superior a 200 (duzentos) habitantes. 

Art. 198° - 0 Poder Public° Municipal, celebrara convenio corn o Orgao 
maior da Empresa de Assistencia Tecnica e Extensa° Rural do Ceara 
(EMATERCE) ligada a Administracao Estadual, para implantacao de urn 
escritOrio prOprio, corn assistencia semanal de urn tecnico. 

Art. 199° - 0 Poder PUblico Municipal atraves de convenio corn o Ministro 
das Minas e Energia (MME) implantara rede de energia rural ou urbana, 
nas localidades, bairros ou distritos corn populacao igual ou superior a 
200 moradores. 

Art. 200° - Fica criada a Tribuna Livre na Camara Municipal de Senador 
Sa. 

Paragrafo Chum - A utilizacao da referida Tribuna Livre sera 
regulamentada por Lei Complementar. 

Art. 201° - 0 Poder Pilblico Municipal atraves do °ma° competente de 
Educacao, fara alocar recursos para registro de escolas de 1° e 2° graus 
pertencentes a rede municipal de ensino, que estejam irregulares. 

Art. 202° - 0 Municipio mandara imprimir esta Lei Organica para 
distribuicao nas escolas e entidades representativas da comunidade, 
gratuitamente, de modo que se faca a mais ampla divulgacao do seu 
conteklo. 

Art. 203° - Esta Lei Organica, aprovada pela Camara Municipal, sera por 
ela promulgada e entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas 
as disposicaes em contrario. 

Sala das SessOes da Camara Municipal, Estado do Ceara, aos 27 dias 
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do mes de margo do anode 1990. 

Jose Anesio Silveira - Presidente 
Gerardo Galberto AraCijo - 1° Secreted° 

Vera Lucia Alexandrino Osterno - 2° Secreted° 
Francisco Wanderley Carneiro - Relator 

Eason Costa do Nascimento 
Jose Librado Vasconcelos 

Jose Lopes Gomes 
Francisco Juvencio de Sousa 
Maria Anita Rodrigues Bastos. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

N° 001/2002 A N° 14/2008 

Consolidadas ao texto 

68 



EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 001/2002, De 19 -Agosto - 2002. 
A LEI ORGANICADO MUNICIPIO - LOM 

"Modifica o §2° Art. 22 da Lei 
Organica do Municipio" 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa-CE, no uso das 
suas atribuicoes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 §2°, art. 22 da Lei Organica do Municipio de Senador Sa, 
passa a vigorar corn a seguinte redagao: 

"§ 2° - 0 mandato da Mesa sera de 2 (dois ) anos sendo permitida a 
reeleicao dos seus membros para os mesmos cargos na mesma 
legislatura." 

Art. 2° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicagao, 
revogadas as disposigoes em contrario. 

Sala das Sess6es da Camara Municipal de Senador Sa, em 19 deAgosto 
de 2002. 

Roberto Carneiro Frota - Presidente 
Raimundo Rodrigues Bastos - 1° Secretario 

Maria do Carmo AraUjo - 2a  Secretaria 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 02/05, De 21 de Maio de 2005. 
ALEI ORGANICADO MUNICIPIO-LOM 

"Modifica o art. 57 da LOM na 
forma que indica e da outras 
providencias." 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador SA-CE, no uso das 
suas atribuigOes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 artigo 57° da Lei Organica do Municipio de Senador Sa-Ceara, 
passa a vigorar corn a seguinte redagao: 

"Art. 57 — A remuneragao do Prefeito sera fixada pela Camara Municipal, 
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para cada legislatura e ate o seu termino, nao podendo ser inferior ao 
major padrao de vencimento estabelecido para funcionarios do 
Municipio no momento da fixacao e estando sujeita aos impostos gerais, 
inclusive o de renda e outros extraordinarios, sem distingao de qualquer 
especie." 

Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entrara em vigor na data de sua 
publicagao. 

Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa-Ceara, aos 21 dias de Maio 
de 2005. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente da Camara 
Raimundo Rodrigues Bastos - Vice-Presidente 

Jose Carneiro Almada - 1° Secretario 
Francisco Robson Vasconcelos Ara:1j° - 2° Secretario 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 03/05, De 07 de Novembro de 2005. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - LOM 

"Modifica, revoga e acrescenta 
dispositivos da LOM." 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa -CE, no use de 
suas atribuicties legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 inciso III do art. 18 da LOM passa a vigorar com a seguinte 
redagao: 

.1 

"Art. 18° ... 
III — que deixar de comparecer, sem que esteja licenciado, a trOs (03) 
sessoes ordinarias consecutivas ou ainda, a tres (03) sessOes 
extraordinarias convocadas pelo Prefeito Municipal." 

Art. 2° - 0 caput do art. 26° da LOM passa a ter nova redagao, ficando 
acrescido do Paragrafo Unico, que vigorara com a seguinte redacao: 

"Art. 26° - Independentemente de convocacao, os Periodos Ordinarios 
da Sessao Legislativa, compreendem respectivamente: (1° Periodo) de 
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1° de fevereiro a 30 de junho e (2° Periodo) de 1° de agosto a 30 de 
novembro de cada ano. 

Paragrafo Unico — Os Periodos de Recessos, compreendem 
respectivamente, de 1° a 31 de janeiro, de 1° a 31 de julho e de 1° a 31 de 
dezembro de cada ano." 

Art. 3° - 0 caput do art. 27 e seu Paragrafo Unico da LOM, passam a 
vigorar corn as seguintes redacoes: 

"Art. 27° - Nos periodos ordinarios, ressalvada hipoteticamente a 
necessidade, podera a Camara Municipal reunir-se em carater 
extraordinario e solene ou especial, entre uma sessao ordinaria e outra, 
por motivo estritamente relevante e urgente. 

Paragrafo Unico — As sessoes extraordinaria e solene ou especial, 
sera° convocadas pelo Presidente da Camara em sessao ou fora dela, 
mediante, neste Ultimo caso, comunicacao pessoal e escrita aos 
Vereadores, corn antecedencia minima de 24 horas." 

Art. 4° - 0 §2° do art. 28° da LOM passa a ter nova redagao, ficando 
acrescido dos incisos I, II e III que vigorarao corn as seguintes redacoes: 

"Art. 28 ... 

§ 2° - Os vereadores poderao perceber pelas sessOes extraordinarias, 
desde que convocadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
excepcionalmente, nos periodos de recesso parlamentar. 
I — 0 pagamento indenizat6rio por sessao extraordinaria sera 
regulamentado por meio de Resolucao de iniciativa da Mesa Diretora, 
sendo vedado indenizacao em valor superior ao subsidio mensal. 
II — Nao sera° consideradas para calculo de subsidio, as indenizagoes 
de que trata o inciso anterior. 
III — A indenizacao de que trata o inciso I deste artigo, sera pago corn 
recursos do duodecimo da Camara Municipal." 

Art. 5° - 0 art. 29° da LOM passa a vigorar corn a seguinte redagao: 

"Art.29 —A Camara Municipal podera reunir-se em carater extraordinario 
e ainda, solene ou especial nos periodos de recesso, se convocada." 

Art. 6° - 0 art. 50 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redacao: 
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"Art. 50° — Sao reelegiveis para urn Unico mandato no periodo 
subsequente, o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e quern os houver 
sucedido ou substituido no curso do mandato." 

Art.7° - 0 caput do art. 55 0  da LOM, passa a ter nova redagao',ificando 
acrescido dos §§ 1° e 2° e dos incisos I e II, que vigorarao corn as 
seguintes redagoes: 

"Art. 55° - 0 Prefeito Municipal nao pode ausentar-se do Municipio, por 
tempo superior a dez (10) dias, sem previa licenga da Camara Municipal, 
sujeito a perda do cargo. 

§1° - 0 Requerimento do Prefeito solicitando licence ao Legislativo, sera 
imediatamente transformado em Projeto de Decreto Legislativo pela 
Mesa Diretora da Camara, na forma regimental e, independente de 
parecer, colocado em Unica discussao e apreciagao do Plenario. 

§ 2° - Durante o recesso parlamentar, a licenga sera autorizada pela 
Mesa Diretora, ad referendum do Plenario, sem a necessidade de 
convocagao extraordinaria; ficando na obrigagao da Presidencia: 
I — Publicar a decisao da Mesa Diretora, atraves de afixagao nos Orgaos 
pOblicos da Cidade e/ou por meios de Orgaos de comunicagao; 
II - Comunicar aos senhores vereadores, imediatamente, por expediente 
normal, a decisao soberana da Mesa Diretora." 

Art. 8° — 0 caput do art. 110 da LOM passa ter nova redagao, ficando 
acrescido dos §§§§ 1°, 2°, 3° e 4°, que vigorarao corn as seguintes 
redagoes: 

"Art. 110 — 0 total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluidos 
os subsidios dos Vereadores, nao podera ultrapassar ao percentual 
maxim° concernente ao somatorio da receita tributaria e das 
transferencias constitucionais previstas no § 5° do art. 153 e nos artigos 
158 e 159 da Carta Magna do Pais, efetivamente realizado no exercicio 
anterior. 

§ 1° - Enquanto a populagao de Senador Sa nao superar a casa dos cem 
mil habitantes, a Camara Municipal tera.ithreito, mensalmente, a uma 
receita de repasse de oito (8%) por cento, como duodecimo. 

§ 2° -A Camara Municipal nao podera gastar mais de setenta (70%) por 
cento de sua receita corn folha de pagamento, incluido o gasto corn os 
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subsidios dos Vereadores. 

§ 3° - Constitue-se em crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: 
— efetuar repasse a Camara Municipal que supere o limite definido no § 

1° deste artigo; 
II — enviar o repasse ap6s o dia 20 de cada mes; 
III — envia-lo a menor em relacao ao previsto no § 1° deste artigo. 

§ 4° - Constitue-se em crime de responsabilidade do Presidente da 
Camara Municipal, o desrespeito ao § 2° deste artigo." 

Art. 9° - 0 § 6° do art. 114 da LOM passa a ter nova redagao, acrescido 
doa incisos I e II, que vigorarao corn as seguintes redacbes: 

"Art. 114° - 

§ 6° - Os Projetos de Lei Orgamentaria para o ano subsequente e do 
Plano Plurianual (PPA), serao encaminhados pelo Poder Executivo ate o 
dia primeiro de outubro do ano anterior a Camara Municipal, que os 
apreciara, improrrogavelmente, dentro de 30 dias; devendo o Prefeito 
Municipal enviar ao Tribunal de Contas dos Municipios (TCM): 
I — ate 30 dias apos publicagao, a Lei do Plano Plurianual (PPA); 
II— ate o dia 30 de dezembro, a Lei OrqamentariaAnual (LOA)." 

Art. 10° - 0 caput do art. 123 da LOM e seu Paragrafo Unico, passam a 
vigorar corn as seguintes redacoes: 

"Art. 123° - 0 Prefeito Municipal é obrigado a enviar a Camara Municipal 
e ao Tribunal de Contas dos Municipios (TCM) ate o dia 30 do mas 
subsequente, as prestacoes de Contas mensais relativas a aplicagao 
dos recursos recebidos e arrecadados por todas as Unidades Gestoras 
da Administracao Municipal, mediante Sistema Informatizado Municipal 
(SIM), e de acordo corn os criterios estabelecidos pelo TCM, sao 
compostas ainda, dos balancetes demonstrativos e da respectiva 
documentagao comprobat6ria das receitas e despesas e dos creditos 
adicionais. 

Paragrafo Unico — A inobservancia do disposto neste artigo, podera 
implicar na proibicao do Municipio de realizar novos convenios e 
contratos corn o Governo do Estado, alem de poder suspender as 
transferencias de receitas voluntarias do Estado por inadimplencia, sem 
prejuizo das demais sancOes previstas na legislacao vigente." 
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Art. 11° - 0 caput do art.124 da LOM passa a ter nova redagao, ficando 
revogados os incisos I, II, Ill, IV e V e, sendo acrescido a este artigo, os 
,§§§§,§ 10, 2°, 3°, 4° e 5°, e que vigorarao corn as seguintes redagOes: 

"Art. 124° - A Prestagao de Contas da Prefeitura Municipal e Legislativo 
dos exercicios financeiros anuais, sera encaminhada em duas vias a 
Camara Municipal, obrigatoriamente, ate o dia trinta e urn de janeiro do 
ano subsequente, ficandc durante todo o exercicio a disposicao de 
qualquer Vereador ou contribuinte, para exame e apreciacao, 
questionando-Ihe a legitimidade, nos termos da lei; 

§ 1° - A Prestacao de Contas de que trata o caput deste artigo, sera 
enviada ate o dia 10 de abril de cada ano, pela Presidencia da Camara 
Municipal ao Tribunal de Contas dos Municipios, para que este emita o 
componente Parecer Previo. 

§ 2° - A Camara Municipal apOs receber do TCM a Prestagao de Contas 
de Governo da Prefeitura Municipal, ja apreciagao tecnicamente e feita a 
leitura do Parecer Previo em Plenario, a encaminhara a Comissao de 
Finances e Orgamento (CFO) da Casa, para o seu Parecer na forma 
regimental e, o seu julgamento sera no prazo improrrogavel de 60 dias, a 
contar da data de recebimento, sob pena de omissao. 

§ 3° -A Presidencia da Camara Municipal, dare ciencia, imediatamente, 
da apresentacao e julgamento das Contas ao seu responsavel, que tera 
urn prazo improrrogavel de 10 dias a partir da intimagao, para apresentar 
sua defesa por escrito ou verbal junto a Comissao de Finangas 
Orgamento da Camara. 

§ 4° - 0 processo de Prestagao de Contas e os respectivos pareceres da 
Camara Municipal e TCM, sera° submetidos a uma Unica discussao e 
votacao secreta e o seu resultado, devera ser transformado em Decreto 
Legislativo; ficando proibida as presengas em Plenario durante o 
julgamento, do responsavel pelas Contas e do Prefeito Municipal atual. 

§ 5° - 0 Parecer Previo do Tribunal de Contas dos Municipios (TCM) 
sobre as Contas de Governo da Prefeitura, s6 deixara de prevalecer, por 
decisao de dois tergos (2/3) dos membros da Camara Municipal, a qual 
no prazo maxim° de 10 dies apOs o julgamento, comunicara o resultado 
ao TCM e ao Ministerio Publico local." 

Art. 12° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
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publicagao, revogadas as disposicOes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa—CE, 07 de novembro de 
2005. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente da Camara 
Raimundo Rodrigues Bastos - Vice-Presidente 

Jose Carneiro Almada - 1° Secretario 
Francisco Robson Vasconcelos Araujo - 2° Secretario 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 04/05, De 25 de Novembro de 2005. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - LOM 

"Modifica, renumera e 
acrescenta dispositivos da 
LOM" 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa-CE, no use de 
suas atribuicbes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1°- 0 art. 1° da LOM fica acrescido do Paragrafo Unico, que passa a 
vigorar corn a seguinte redagao: 

"Art. 1° ... 

Paragrafo Unico — A sede do Municipio e Senador Sa e tern a categoria 
de Cidade." 

Art. 2° - 0 Paragrafo Unico do art. 2° da LOM fica renumerado como §1°, 
acrescentando-se o §2°, que passa a vigorar corn a seguinte redacao: 

"Art. 2° 

§ 1° ... 

§ 2° - Sao partes integrantes do territbrio municipal de Senador Sa, os 
distritos de Salao e Serrota." 

Art. 3° - 0 caput do art. 3° da LOM passa ter nova redacao, ficando 
acrescido dos §§§ 1°, 2° e 3°, que vigorarao corn as seguintes redagoes: 
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"Art. 3° - Sao poderes do Municipio, independentes e harmonicos entre 
si, o Legislativo e o Executivo, cuja fonte de legitimidade é outorgada 
pelo seu povo. 

§ 1° - 0 Poder Legislativo é exercido pela Camara Municipal, atraves dos 
seus vereadores, autenticos representantes do povo. 

§ 2° - 0 Poder Executivo a exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado 
pelos Secretarios Municipais e Orgaos que lhe sao subordinados na 
forma prevista nesta Lei Organica. 

§ 3° - E vedada a delegagao de atribuigoes de urn Poder ao outro, salvo 
as excegees previstas nesta Carta." 

Art. V - 0 art. 4° da LOM passa a vigorar corn a seguinte redagao: 

"Art. 4° - Sao simbolos municipais: a bandeira e o hino nos termos da lei." 

Art. 5° - Os dispositivos do art. 6 da LOM, acrescido do inciso XXVI, 
abaixo enunciados, passam a vigorar corn as seguintes alteragoes: 

"Art. 6° - 
1 — elaborar o orgamento anual, prevendo a receita e fixando as despesas 
corn base no seu Plano Diretor; 
II — instituir e arrecadar os tributos de sua competencia, bem como 
aplicar suas rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade de prestar contas e 
publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
III — legislar sobre assuntos de interesse local; 
IV - dispor sobre a concessao, permissao ou autorizagao de servigos 
publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tern 
carater essencial; 
VI — adquirir bens, inclusive mediante desapropriagao por necessidade, 
utilidade publica ou interesse social, na forma e nos casos previstos em 
lei; 
XIX — organizar os seus servigos administrativos, criando os cargos 
necessarios e instituir o regime juridico Onico dos seus servidores; 
XX — manter corn a cooperagao tecnica e financeira do Estado e da 
Uniao, programas de educagao pre-escolar e de ensino fundamental; 
XXVI — fiscalizar e inspecionar freqiientemente, as instalagoes 
sanitarias, eletricas, os quintais e terrenos baldios e, se necessario, 
notificar os proprietarios a manta-los respectivamente, dentro dos 
padroes de higiene, seguranga, asseios e murados, como prever a 
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legislacao pertinente." 

Art. 6° - 0 art. 7° da LOM fica acrescido o inciso VIII, que passa a vigorar 
corn a seguinte redacao: 

"Art. 7°- ... 
VIII — zelar pela guarda desta Lei Organica, das leis, das instituicoes 
democraticas e conservar o patrimOnio publico." 

Art. 7° - 0 art. 8° da LOM fica acrescido dos incisos IV e V, que passam a 
vigorar corn as seguintes redacoes: 

"Art. 8° - ... 
IV— recusar fe aos documentos publicos; 
V — atribuir nome de pessoa viva a avenida, praca, rua, logradouro, 
reservatOrio dagua, hospital, biblioteca, edificio public°, salas de aula, 
auditOrio e praca de esporte." 

Art. 8° - Os incisos VI, VII, XV e XVI do art. 11 da LOM, passam a vigorar 
corn as seguintes redacoes: 

"Art. 11°- ... 
VI — autorizar o Prefeito, por necessidade de servico, a ausentar-se do 
Municipio por urn periodo superior a dez digs; 
VII — fixar os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios Municipais 
e Vereadores; 
XV — exercer a fiscalizacao financeira e orcamentaria do Municipio, corn 
o auxilio tecnico do TCM, tomando e julgando as Contas de Governo da 
Prefeitura, na forma da legislacao pertinente; 
XVI — decidir sobre a perda do mandato do vereador, por voto secreto e 
da maioria absoluta, nas hipOteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 
18, mediante proposicao plenaria da Mesa Diretora da Camara 
Municipal ou de Partido Politico corn representacao na Casa." 

Art. 9° - Ao art.12 da LOM, ficam acrescidos os §§§ 1°, 2° e 3°, que 
vigorarao corn as seguintes redacOes: 

"Art. 12°... 

§ 1° - A Camara Municipal fixar-se-6 traves de Lei de sua iniciativa, os 
subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretarios Municipais e mediante 
Resolucao, os subsidios dos Vereadores para vigorarem na Legislatura 
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subseqUente. 

§ 2° - Os subsidios serao fixados em parcela Unica, sendo vedado 
qualquer acrescimo de gratificagao, adicional, abono, prernio, verba de 
representagao ou quaisquer outras especies remunerator -las. 

§ 3° - A apreciagao das materias de que trata o §1° deste artigo, devera 
ocorrer, obrigatoriamente, no ultimo ano da Legislatura, antes das 
eleigOes municipais e encaminhadas respectivamente pelo Prefeito 
Municipal e pelo Presidente da Camara ao TCM, ate o dia 31 de 
dezembro para registros." 

Art. 10° - Os §§ 3° e 4° do art.f3° da LOM passam a vigorar com as 
seguintes redacOes: 

"Art. 13° ... 

§ 3° - A remuneracao do Vereador podera basear-se na do Prefeito 
Municipal, nao excedendo a 30% do que ele percebe ou no global de 
todos os vereadores, nao ultrapassar a 4°/0 do repasse legislativo e 
ainda, em nenhum dos casos podera exceder a 25% do que percebe urn 
deputado estadual. 

§ 4° - 0 subsidio do Presidente da Camara podera ser superior ao do 
Vereador e inferior ao do Prefeito Municipal." 

Art. 11° - 0 caput do art. 22 da LOM passa a vigorar corn a seguinte 
redagao: 

"Art. 22° - A eleicao para a renovagao da Mesa Diretora na mesma 
Legislatura, realizar-se-a obrigatoriamente no segundo sabado de 
dezembro da segunda Sessao Legislativa, as 19:00 horas e, a posse, em 
sessao solene no dia 1° de janeiro da terceira Sessao Legislativa as 
09:00 horas." 

Art.12° -Ao art. 31 da LOM, fica acrescido o §4° que tera corn a seguinte 
redacao: 

"Art. 31° ... 

§ 4° - Nao podera ser objeto de deliberacao, a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que vise modificar as regras atinentes a alteragao 
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constitucional ou tendente a abolir: 
I—a autonomia do Municipio; 
II — o voto direto, secreto, universal, igual e periOdico; 
III —a independencia e a harmonia dos poderes constituidos." 

-Art. 13° - 0 Paragrafo Unico do art. 56 da LOM passa a vigorar corn a 
seguinte redagao: 

"Art. 56° ... 

Paragrafo Unico — Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o 
Prefeito licenciado, tera direito ao seu subsidio integral." 

Art.14°- 0 art.59 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redagao: 

"Art. 59° - Ao Vice-Prefeito sera assegurado representagao equivalente 
a dois tergos (2/3) da remuneragao atribuida ao Prefeito, cabendo-Ihe, 
quando no exercicio do cargo major, por mais de quinze (15) dias, a 
remuneragao integral assegurada ao titular efetivo do cargo." 

Art. 15° - Os dispositivos do art. 61° da LOM abaixo enunciados, 
passaram a vigorar corn as seguintes alteragoes: 

"Art.61° ... 
III - apresentar projetos de lei a Camara Municipal; 
IV - participar corn direito a voto, dos orgaos colegiados que compbem o 
sistema de gestao do Municipio; 
VII - apor veto, total ou parcial, a projetos de lei por razties de 
conveniencia, oportunidade ou inconstitucionalidade; 
VIII - enviar obrigatoriamente a Camara Municipal e ao TCM ate o dia 30 
do mes subsequente, toda a documentagao contabil mensal da 
Prefeitura e, especialmente a Camara Municipal ate o dia 31 de janeiro 
do ano subsequente, as Contas do exercicio financeiro do ano anterior 
de sua responsabilidade; 
X - celebrar convenios corn entidades publicas ou privadas para a 
realizagao de projetos de interesse do Municipio; 
XI - fixar as tarifas dos servigos publicos concedidos e permitidos em lei; 
XV - elaborar corn a participagao popular e enviar a Camara Municipal, 
os projetos de: 
a) - Lei do Plano Plurianual (PPA); 
b) - Lei de Diretrizes Orgamentaria (LDO); 
c) - Lei Orgamentaria Anual (LOA). 
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XVII - realizar audiencias publicas corn entidades da sociedade civil, 
membros da comunidade e liderangas comunitarias; 
XVIII - prestar no prazo maxim° de 30 dias, as informagoes solicitadas 
pela Camara Municipal, bem como, convoca-la extraordinariamente 
quando necessario; 
XX - colocar a disposigao da Camara Municipal ate o dia 20 de cada 
mes, a parcela correspondente ao duodecimo de sua dotage° 
orgamentaria; 
XXIII - dar denominageo prOpria aos logradouros pirblicos, sendo vedado 
atribuir nome de pessoa viva aos mesmos; 
XXIV - elaborar e executar, projetos de edificageo, loteamento, 
arruamento, zoneamento urbano, bem como decretar na forma da lei, 
desapropriageo por necessidade publica ou interesse social e ainda, 
instituir servidOes administrativas." 

Art. 16° - 0 caput do art. 106 da LOM passa a ter nova redageo, ficando 
acrescido dos §§§ 1°, 2° e 3°, que vigorarao corn as seguintes redagoes: 

"Art. 106° - A fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional 
e patrimonial do Municipio e das entidades da Administrageo direta e 
indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicagao 
das subvengoes e renuncias de receitas, sera exercida pela Camara 
Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno 
do Poder Executivo. 

§ 1° - Prestara contas, qualquer pessoa fisica ou entidade pUblica que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores 
pCiblicos ou pelos quais o Municipio responda, ou ainda que, em nome 
deste, assuma obrigagoes de natureza pecuniaria. 

§ 2° - A fiscalizagao de que trata o paragrafo anterior, sera realizada 
mediante tomada ou prestagao de contas de governo e de gestao, de 
respectivas responsabilidades do chefe do Poder Executivo Municipal e 
dos ordenadores de despesas. 

§ 3° - O controle interno concernente aos atos e fatos da gestao 
orgamentaria, financeira e patrimonial, sera regulamentado por lei 
municipal." 

Art. 17° - Os incisos I e III do art. 126 da LOM passam ter novas redagoes, 
ficando acrescido do inciso IV e dos §§ 1° e 2°, que vigorarao corn as 
seguintes redagoes: 
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"Art. 126... 
I — avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA) 
e no Orcamento Anual do Municipio; 
III — exercer o controle das operacoes de credit°, avais e garantias, bem 
como dos direitos e deveres do Municipio; 
IV — apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 

§1° - Os responsaveis pelo controle interno, para tal fim designados pelo 
Prefeito Municipal, ao tomarem conhecimento de quaiquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darao ao Tribunal de Contas dos 
Municipios, sob pena de responsabilidade solidaria. 

§2 - Qualquer cidadao, partido politico, associacao ou sindicato e parte 
leg itima para na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas dos Municipios." 

Art. 18° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicagao, revogadas as disposicOes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa-Ceara, aos 25 de novembro 
de 2005. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente da Camara 
Raimundo Rodrigues Bastos - Vice-Presidente 

Jose Carneiro Almada - 1° Secretario 
Francisco Robson Vasconcelos Araujo - 2° Secretario 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N°. 05/06, DE 22 DE MAIO DE 2006. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - LOM 

Altera e suprime dispositivos 
da LOM." 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa-CE, no use de 
suas atribuicoes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 caput do art. 26° e seu Paragrafo Onico da LOM, passam a 
vigorar corn as seguintes alteracOes: 

"Art. 26° - Independentemente de convocacao, os Periodos Ordinarios 
da Sessao Legislativa, compreendem respectivamente: (1° Periodo) de 

81 



07 de Janeiro a 30 de Junho e o (2° Periodo) de 1° de Agosto a 15 de 
Dezembro de cada ano. 

Paragrafo Unico — Os Periodos de Recesso, compreendem 
respectivamente, de 1° a 06 de Janeiro, de 1° a 31 de Julho e de 16 a 31 
de Dezembro de cada ano." 

Art. 2° - 0 § 2° do art. 28° da LOM passa a ter nova redacao, ficando 
suprimidos os seus incisos I, II e III: 

"Art. 28° ... 

§ 2° - Na Sessao Legislativa Extraordinaria, Pica veementemente 
vedado, o pagamento de parcela indenizat6ria a qualquer Vereador 
deste Municipio, em razao de convocacao." 

Art. 3° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicacao, revogadas as disposicoes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa-Ceara, aos 22 de Maio de 
2006. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente 
Raimundo Rodrigues Bastos - Vice-Presidente 

Jose Carneiro Almada - 1° Secretario 
Francisco Robson Vasconcelos Ara6jo - 2° Secretario 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 06/06, De 26 de Junho de 2006. 
A LEI ORGANICA DO MUNICiP10- LOM 

"Modifica acrescenta e revoga 
dispositivo da LOM" 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador SS-CE, no use de 
suas atribuicties legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 art. 137 da LOM passa a vigorar corn nova redagao, ficando 
revogados os incisos I, II, e III: 

"Art. 137° - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a aplicar 
anualmente, em acoes e servicos pUblicos de saude, no minim°, 15% 
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(quinze por cento) dos recursos do produto de arrecadagao dos impostos 
previstos na Constituigeo Federal, em seus artigos 156° , 158° , e 159° 
inciso I, alinea b e §3°." 

Art. 2° - 0 caput do art.138 da LOM passa a vigorar corn a seguinte 
redageo: 

"Art. 138° - As aches e servigos de saude neste Municipio, seo de 
relevancia pUblica, cabendo ao Poder Executivo, nos termos da lei, 
dispor sobre a regulamentacao, fiscalizagao e controle; devendo sua 
execucao ser feita, preferencialmente, atraves de servigos publicos e, 
complementarmente, por terceiros e ainda, por pessoa fisica ou juridica 
de direito." 

Art. 3° - 0 caput do art. 139° da LOM e seus incisos I, II, III IV, V, VI, VII, 
VIII e IX passam ter novas alteraghes, ficando acrescido do inciso XII, 
que vigorara corn a seguinte redagao: 

"Art. 139° -Ao Sistema Unico de SaOde (SUS) neste Municipio, compete 
entre outras atribuiches: 
I — gerir, planejar, coordenar, controlar e avaliar a politica de saude 
municipal, estabelecida em consonancia corn os niveis estadual e 
federal; 
II — administrar o Fundo Municipal de SaCide (FMS) de conformidade corn 
o art. 5° §§ 2° e 3° da Constituigao Federal; 
III — implementer aches e politicas de vigilancia sanitaria, 
epidemiolOgica, saneamento basic°, meio ambiente, protecao ao 
trabalho e inspecionar a fluorestagao dos abastecimentos pOblicos de 
ague ao consumo humano no Municipio, assegurando o controle e a 
qualidade do produto; 
IV — crier e atualizar periodicamente, o COdigo Sanitario do Municipio; 
V — desenvolver em consonancia corn a Secretaria de Educageo, aches 
educativas de saude, nas escolas do Municipio ou onde sejam 
necessaries, visando a urn melhor planejamento de metas preventivas e 
curatives; 
VI — implanter e garantir aches de assistencia integral a saude da mulher, 
que atendam as especialidades da populace° feminina do Municipio, em 
todas as fases da vide, desde o nascimento ate a terceira idade; 
VII — adocao de programa de assistencia medico-odontolOgico as 
criangas de zero a seis anos e a jovens; 
VIII — assegurar o acesso a educageo, a informagao e aos metodos de 
planejamento familiar, que nao atentem contra a saude, respeitando o 
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direito de opgao pessoal; 
IX — estruturar e controlar os servigos de verificagao de Obitos; 
XII — assumir a responsabilidade pelos servigos, programas ou 
atividades de abrangencia municipal, que estejam dentro da viabilizagao 
orgamentaria." 

Art. 4° - 0 caput do art.140° e seus incisos I, II, III, IV e V da LOM, 
acrescido do inciso VI e, o PU e seus incisos I e II, respectivamente, 
vigorarao corn as seguintes redagoes, sendo revogado o inciso III do 
PU: 

"Art.140° - As ago- es e servigos publicos e privados de saude no ambito 
deste Municipio, integram ,a uma rede regionalizada e hierarquizada, 
constituindo-se o Sistema Unico de Saude (SUS), organizado conforme 
as seguintes diretrizes: 
1 — descentralizagao politico-administrativa corn diregao unica da 
Secretaria Municipal de SaCide; 
II — municipalizagao dos recursos, servigos e awes de saude, podendo o 
Municipio, constituir consOrcios ou convenios para desenvolver as awes 
de saude que lhe corresponder satisfatoriamente; 
III — universalizagao e garantia da assistencia de saude gratuita, 
igualitaria a todos os moradores do Municipio, bem como, atengao 
especial as pessoas portadoras de deficiencia, sem qualquer 
discriminagao; 
IV — participagao em nivel de decisao, de entidades representatives dos 
usuarios, dos servidores de saude, dos representantes do Executivo e 
Legislativo municipais, na formulagao, acompanhamento e fiscalizagao 
das politicas e agues de saude neste Municipio, atraves do Conselho 
Municipal de Saude, Orgao de carater deliberativo e paritario; 
V — assistencia a sake, livre a iniciativa privada; 
VI — livre acesso as instituigoes filantrOpicas e sem fins lucrativos na 
participagao do sistema unico de sake neste Municipio, mediante 
contratos ou convenios. 

Paragrafo Unico - Sao vedados: 
I— incentivos fiscais ou recursos pUblicos para auxilios ou subvengoes as 
instituigoes privadas corn fins lucrativos; 
II — participagao direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros 
na assistencia a saude neste Municipio, salvo nos casos previstos em lei, 
ficando sua instalagao no Municipio, condicionada a aprovagao pelo 
Conselho Municipal de Sake." 
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Art. 5° - 0 art. 143° da LOM passa a vigorar corn a seguinte alteracao: 

"Art. 143° - 0 sistema Unico de saude no ambito municipal, sera 
financiado corn recursos do produto da arrecadacao dos impostos 
constitucionais a que se refere o artigo 137 desta Carta Magna." 

Art. 6° - 0 caput do art.144° da LOM passa a vigorar corn nova redagao, 
ficando revogados os §§§ 1°, 2° e 3°: 

"Art. 144° - Os recursos destinados as agoes e servicos pUblicos de 
saUcle deste Municipio, constituir-se-ao, indubitavelmente, o Fundo 
Municipal de Sat:1de (FMS), corn gestao e controle politico-
administrativa." 

Art. 7° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicacao revogadas as disposicoes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa-CE, 26 de junho de 2006. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente 
Raimundo Rodrigues Bastos - Vice-Presidente 

Francisco Robson Vasconcelos AraUjo - Secretario Geral 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 07/06, De 29 de Junho de 2006. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO — LOM 

"Altera, acrescenta e revoga 
dispositivos da LOM" 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador SA -CE, no use de 
suas atribuicaes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 caput do art. 91 da LOM passa a ter nova alteracao, ficando 
acrescido dos §§§ 1°, 2° e 3°, que vigorarao corn as seguintes redacoes: 

"Art. 91° - A investidura em cargo ou emprego pUblico municipal, 
depende de previa aprovagao em concurso publico de provas ou de 
provas e titulos, ressalvadas apenas as nomeagoes para cargos de 
provimento em comissao, declaradas em lei de livre nomeacao e 
exoneragao. 
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§1° - Fica assegurada a maiores de dezesseis anos, a participagao em 
concursos pUblicos neste Municipio para o ingresso nos servidos da 
administragao direta e indireta. 

§2° - 0 prazo de validade do concurso public() sera de ate cTois anos, 
prorrogavel uma vez, por igual periodo. 

§3° - E garantido ao servidor pUblico civil, o direito a livre associagao 
sindical e a greve, nas conformidades da lei especifica." 

. 
Art. 2° - 0 art. 92 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redagao: 

"Art. 92° - A administragao publica municipal direta, indireta e 
fundacional de quaisquer dos poderes Executivo ou Legislativo de 
Senador Sa, obedecera aos principios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiencia." 

Art. 3° - 0 art. 93 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redacao: 

"Art. 93° - 0 Municipio, no ambito de sua competencia, instituira regime 
juridic° Onico e pianos de carreira para os servidores da administragao 
pUblica direta, das autarquias e fundacoes pOblicas." 

Art. 4° - 0 caput do art. 94 e seus §§ 1° e 2° da LOM passam a ter novas 
alteragoes, ficando acrescido do §4° que vigorara corn a seguinte 
redagao: 

"Art. 94° - Sao estaveis apOs tres anos de efetivo exercicio, os servidores 
municipais nomeados para cargos de provimento efetivo, em face de 
concurso public°. 

§1° - Assegurada a ampla defesa, o servidor public° municipal estavel, 
s6 perdera o cargo, em face de sentenca judicial transitada em julgado, 
por mein de processo administrativo, ou ainda, mediante procedimento 
de avaliagao peri6dica de desempenho, na forma de lei complementar. 

§2° - Invalidada por sentenca judicial a diemissao do servidor estavel, 
sera ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estavel, 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenizacao, aproveitado 
em outro cargo ou posto em disponibilidade corn remuneragao 
proporcional ao tempo de servico. 
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§4° - Para a aquisicao da estabilidade, e obrigat6ria a Avaliacao Especial 
de Desempenho, por uma Comissao Municipal, instituida por Decreto 
para tal finalidade." 

Art. 5° -0 art. 95 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redacao: 

"Art. 95° -A lei fixara os vencimentos dos servidores pUblicos municipais, 
sendo vedada a concessao de gratificacao, adicionais ou quaisquer 
vantagens pecuniarias por decreto ou outro qualquer ato 
administrativo." 

Art. 6° - 0 caput do art. 97 da LOM passa a ter nova redagao, ficando 
acrescido do Paragrafo Unico e seus incisos I, II, Ill, IV, V, VI, VII e VIII, 
que vigorarao da seguinte forma: 

"Art. 97° - A lei assegurara aos servidores da administragao priblica 
municipal direta, das autarquias e das fundacoes, isonomia de 
vencimentos para cargos de atribuicaes iguais ou assemelhadas do 
mesmo Poder, ou ainda, entre servidores dos Poderes Executivo e 
Legislativo, ressalvadas as vantagens de carater individual e as relativas 
a natureza ou local de trabaiho. 

Paragrafo Unico — Sao direitos constitucionais do servidor prblico entre 
outros: 
I - decimo terceiro salad() corn base na remuneracao integral; 
II - salario familia para os seus dependentes; 
III - remuneracao do trabalho noturno superior a do diurno; 
IV - gozo de ferias anuais remuneradas corn pelo menos urn terco a mais 
do salario normal; 
V - licenca a gestante, sem prejuizo do emprego e do salario, corn 
duracao de tempo previsto em lei especifica; 
VI - liberdade de filiacao politico-partidaria; 
VII - repouso semanal remunerado; 
VIII - carga horaria de trabaiho normal, nao superior a oito horas diarias e 
quarenta e quatro horas semanais." 

Art. 7° - 0 caput do art. 98 e seus incisos I e II da LOM passam a vigorar 
com as seguintes alteracoes, sendo revogado o inciso III: 

"Art. 98° -Ao servidor pUblico municipal em exercicio de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposicOes: 

87 



I- investido no mandato de Prefeito, sera afastado do cargo, emprego ou 
func,ao, sendo-lhe facultado optar pela remuneragao; 
II - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de 
horario, percebera as vantagens de seu cargo, emprego ou lunge°, sem 
prejuizo da remuneragao do cargo eletivo e, nao havendo 
compatibilidade, aplica-se a norma do inciso anterior." 

Art. 8° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicagao, revogadas as disposigOes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Se-Ceara, 29 de Junho de 2006. 
Francisco Mario Sampaio - Presidente 

Raimundo Rodrigues Bastos - Vice-Presidente 
Francisco Robson Vasconcelos Araujo - Secretario Geral 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 08/06, De 21 de Setembro de 2006. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - LOM 

"Modifica e acrescenta 
dispositivos aos artigos 159 e 
160 da LOM na forma que 
indica" 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa-CE, no use de 
suas atribuigoes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art.1° - 0 caput do art. 159 da LOM e seus incisos I, II e III, passam a ter 
novas alteragOes, ficando acrescido, respectivamente, dos incisos IV, 
alineas a, b, c, e V, que vigorarao corn as seguintes redagoes: 

"Art. 159° - A assistencia social no ambito municipal, sera prestada a 
quern dela necessitar, independentemente de contribuigao a seguridade 
social e, tern por finalidades essenciais: 
— a integragao do cidadao ao mercado de trabalho e ao meio social; 

II — amparo aos idosos, as criangas e adolescentes carentes; 
III — a protege. ° a maternidade, a familia e a infancia; 
IV — a integragao e a atengao especial aos portadores de deficiencia 
fisica, sensorial ou mental, assegurando-Ihes: 
a)—acesso aos servigos de satkle corn atendimento humanitario; 
b) — atividades culturais e esportivas que estimulem sua participagao na 
comunidade, os socializando; 
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c)— alfabetizacao. 
V — garantir aos maiores de sessenta e cinco anos, a gratuidade nos 
transportes coletivos urbanos no ambito municipal." 

Art.2° - 0 caput do art. 160 da LOM passa a ter nova alteracao, acrescido 
dos incisos I, II, Ill e IV, que vigorarao corn as seguintes redacOes: 

"Art. 160° -As awes publicas municipais na area social, sera° realizadas 
corn recursos assegurados no Orcamento Anual do Municipio, alem de 
outras fontes provenientes dos governos estadual e federal e, 
organizados corn base nas seguintes diretrizes: 

— descentralizacao politico-administrativa, corn comando Cmico da 
Secretaria Municipal de Acao Social; 
II —execucao, coordenacao, gestao financeira e fiscalizacao; 
III — assistencia obrigatoria de profissional da area da assistencia social; 
IV - participacao da populacao, por meio de organizacoes 
representativas, na formulacao de politicas e no controle das awes em 
todos os niveis." 

Art.3° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicagao, revogadas as disposicOes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa-Ceara, em 21 de setembro de 
2006. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente 
Raimundo Rodrigues Bastos - Vice-Presidente 

Francisco Robson Vasconcelos AraUjo - Secretario Geral 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 09/06, De 27 de Setembro de 2006. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO — LOM 

"Da nova redacao, acrescenta 
e revoga dispositivos da LOM 
na forma que indica" 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa-CE, no use de 
suas atribuicoes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art.1° - 0 inciso IV do caput do art. 101 e o seu § 1° da LOM passam a ter 
novas alteracoes, ficando acrescido do § 3° e incisos I e II, que vigorarao 
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corn as seguintes redacoes: 

"IV — sobre servicos de qualquer natureza, nao compreendidos no artigo 
155, inciso II da Constituicao Federal e definidos em lei complementar 
federal; 

§1° - 0 imposto previsto no inciso I do caput deste ,artigo, podera nos 
termos de lei complementar municipal, ser progressivo em razao do valor 
do imOvel e ainda, ter aliquotas diferentes de acordo corn a localizacao e 
o use do imOvel, de forma a assegurar o cumprimento da funcao social. 

§3° - Em relacao a imposto previsto no inciso IV do caput deste artigo, 
cabe a lei complementar municipal: 
I —fixer as suas aliquotas minimas e maximas; 
II — isentar, reduzir ou aumentar, corn finalidades existenciais por 
incentivo a atividades socialmente Uteis." 

Art. 2° - 0 caput do art. 103 e seus incisos I e II da LOM, passam a vigorar 
corn novas redacOes, revogadas as alineasAe B: 

"Art.103° - 0 Municipio tera direito ainda, a 25% do produto da 
arrecadacao de impostos do Estado sobre operacoes relatives a 
circulacao de mercadorias e sobre prestacOes de servicos de 
transportes interestadual, intermunicipal e de comunicacao, em parcelas 
que the cabem, conforme os seguintes criterios: 
I — tres quartos (3/4), no minimo, na proporgao do valor adicionado nas 
operacoes referentes a circulagao de mercadorias e nas prestacoes de 
servicos, realizadas neste Municipio; 
II — ate urn quarto (1/4), conforme dispuser lei estadual concernente." 

Art. 3° - O art. 105 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redacao: 

"Art. 105° - Fica o Executivo Municipal obrigado a publicar no seu Boletim 
Oficial e por outros meios de divulgaga9 municipal ate o ultimo dia do 
mes subsequente ao da arrecadacao, o montante de cada urn dos 
tributos arrecadados, os recursos recebidos, os recursos transferidos 
sob forma de convenios, os valores de origem tributaria entregues e a 
entregar, bem como a expressao numerica dos criterios de rateios." 

Art. 4° - 0 caput do art. 116 da LOM passa a vigorar corn nova redacao, 
acrescido dos incisos I, II, Ill e IV e, dos §§§ 1°, 2° e 3° que terao os 
seguintes textos: 

90 	 



"Art. 116° - 0 Executivo Municipal publicara ate 30 dias apds o 
encerramento de cada bimestre, relatorio resumido da execucao 
orcamentaria e ainda, apresentara trimestralmente ao Poder Legislativo 
local, a caracterizacao sobre o Municipio e suas finances publicas, 
devendo constar obrigatoriamente do demonstrativo: 
I — as receitas e despesas da administracao direta, indireta e fundaceles 
mantidas corn os seus respectivos valores mensais; 
II — os valores ocorridos desde o in Icio do exercicio ate o Ultimo mes do 
trimestre, objeto da analise financeira; 
III - a comparacao mensal entre os valores do inciso II e os valores 
correspondentes previstos no Orcamento, je realizadas por suas 
alteragOes; 
IV — as previsoes atualizadas de seus valores ate o final do exercicio 
financeiro. 

§1° - Os trimestres, objeto de analise financeira e transferencias, ser-Ihe-
ao de: janeiro a marco, abril a junho, julho a setembro e outubro a 
dezembro. 

§2° - Se necessario, o chefe do Executivo prestara esclarecimentos que 
sejam requisitadas pela Camara Municipal ou pelo Tribunal de Conta 
dos Municipios —TCM, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 

§3° - As informacOes sobre as finances do Municipio, sao publicas, 
devendo ser acessiveis a qualquer cidadao municipe." 

Art. 5° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicacao, revogadas as disposicoes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Se-Ceara, 27 de Setembro de 
2006. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente 
Raimundo Rodrigues Bastos - Vice-Presidente 

Francisco Robson Vasconcelos Araujo - Secretario Geral 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 10/06, DE 27 - OUTUBRO - 2006. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - LOM 

"Modifica, acrescenta e 
revoga dispositivos da LOM" 
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A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa-CE, no use de 
suas atribuicOes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 caput do art. 145 da LOM passa a ter nova alteragao, ficando 
acrescido dos incisos I, II, Ill, IV, V e VI, que vigorarao corn as seguintes 
redagoes: 

"Art. 145° - A educacao, direito de todos e dever do Poder PUblico 
Municipal em parceria corn o Estado e a Uniao, sera promovida e 
incentivada corn a colabor,acao da familia, visando o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercicio da 
cidadania e sua qualificacao para o trabalho, pautando nas seguintes 
diretrizes basicas: 
I— igualdade de condigoes para o acesso e permanencia na escola; 
II — gratuidade do ensino pbblico em estabelecimentos oficiais; 
III — gestao democratica do ensino publico na forma da lei, assegurados 
os principios da participacao de representantes da comunidade local; 
IV — pluralismo de ideias e concepcoes pedagOgicas e, coexistencia de 
instituicoes pUblicas e privadas de ensino; 
V - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
VI— garantia de ensino com padrao de qualidade." 

Art. 2° - 0 caput do art. 146 da LOM e seu inciso I, passam .a ter novas 
redagoes, acrescido dos incisos VI, VII e VIII, que vigorarao da seguinte 
forma: 

"Art.146° - 0 sistema municipal de ensino sera organizado em regime de 
colaboragao corn o Estado e a Uniao, sendo planejado e executado de 
forma regionalizada, corn diretrizes, objetivos e metas definidas nos 
pianos plurianuais, mediante as seguintes garantias: 
1— ensino fundamental obrigatbrio e gratuito, extensivo aos que a ele nao 
tiveram acesso na idade prOpria; 
VI — recenseamento dos alunos do ensino fundamental, zelando pela 
sua frequencia na sala de aula; 
VII — erradicagao do analfabetismo; 
VIII — escolas corn corpo docente habilitado e qualificado." 

Art. 3° - 0 caput do art. 147 da LOM passa a ter nova alteracao, ficando 
acrescido dos §§ 1° e 2°, que vigorarao com as seguintes redagoes: 
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"Art. 147° - 0 Municipio, responsabilizar-se-a, prioritariamente, pelo 
ensino fundamental, devendo manta-lo e expandir o atendimento as 
criangas de zero a seis anos e, somente 
atuar no ensino media, quando a demanda em questao, estiver plena e 
satisfatoriamente, atendida de forma quantitativa e qualitativa. 

§ 1° - 0 Poder Public° Municipal providenciara meios para que as 
escolas adotem, progressivamente, o sistema de ensino de tempo 
integral de oito horas diarias. 

§ 2° - Fica assegurada aos estudantes portadores de deficiencia, 
cducagao em todos os graus escolares, quer em classes comuns, quer 
em classes especiais, quando se fizer necessario." 

Art. 4°- 0 art. 148 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redacao: 

"Art. 148° - As classes de alfabetizagao para criancas a partir de seis 
anos, sera° mantidas corn prioridade e atencao, desejando a 
aprendizado da leitura e da escrita, garantindo-se acesso efetivo ao 1° 
grau." 

Art. 5° -0 art. 149 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redagao: 

"Art. 149° - 0 nao-oferecimento do ensino gratuito e obrigatOrio pelo 
Poder Executivo Municipal ou ainda, sua oferta irregular, implicara em 
responsabilidade da autoridade competente, suscetivel do exercicio do 
direito de representacao por qualquer cidadao-municipe e, de iniciativa 
de 'Ado pelo Ministerio PUblico local." 

Art. 6° - 0 art. 150 da LOM passa a vigorar da seguinte forma: 

"Art. 150° - 0 Municipio primara pela valorizagao dos profissionais da sua 
rede de ensino, corn pianos de carreira na forma da lei, corn piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso public° de provas e 
titulos, assegurando-lhes quando no exercicio da docencia, isonomia 
salarial, corn titulagao identica, respeitando-se o grau de ensino em que 
estiver atuando." 

Art. 7° - 0 caput do art. 151 da LOM passa a ter nova alteracao, acrescido 
dos incisos I, II, Ill, IV e V, bem coma do PU, que vigorarao corn as 
seguintes redacoes: 
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"Art. 151° - 0 estatuto e o piano de carreira do Magisterio, sera° 
elaborados corn a participagao das entidades representativas da 
categoria, observados: 
I - piso salarial unico para todo o Magisterio, de acordo corn o grau 
de forma*); 
II - condigoes plenas de reciclagem e atualizagao permanente, corn 
direito a afastamento das atividades docentes, sem perda da 
remuneragao; 
III — progressao funcional na carreira, baseada na titulagao; 
IV — concurso public° para o provimento de cargos; 
V - estabilidade no emprego, nos termos constitucionais. 

Paragrafo linico — Professor é todo profissional corn a devida titulagao, 
que exerga atividade do magisterio, incluindo-se neste contexto, alem da 
docencia, as decorrentes das fungoes de diregao, planejamento, 
supervisao, inspegao, coordenagao, acompanhamento, controle, 
avaliagao, orientagao e pesquisa." 

Art. 8° - 0 caput do art. 153 da LOM passa a vigorar corn nova redagao, 
ficando revogado o seu PU: 

"Art. 153° - Ao Poder PUblico Municipal compete por meio de sua 
Secretaria ou Orgao de Cultura, promover o levantamento, tombamento 
e preservagao do seu patrimOnio historic° e cultural." 

Art. 9° - 0 caput do art. 154 da LOM e seu PU, renumerado como 1°, 
passam a ter novas alteragOes, acrescido de § 2°, que vigorara corn a 
seguinte redagao: 

"Art. 154° - Cabera ao Poder Pithlico Municipal dispor sobre a criagao e 
funcionamento do seu Arquivo Municipal, integrando-se ao Sistema 
Estadual de Arquivos, como forma de preservar documentos de valor 
histOrico, juridico ou administrativo, assegurado livre acesso aos 
interessados. 

§ 1° - Apos o period° fixado em lei municipal, essa documentagao podera 
ser remetida definitivamente ao Arquivo Public° Estadual, que por sua 
vez, remetera ao Municipio, se solicitada, c6pias da mesma. 

§ 2° - Nenhum Orgao pitlico municipal podera destruir ou desviar seus 
documentos sem antes submete-los ao Setor de triagem." 
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Art. 10° -0 art. 155 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redagao: 

"Art. 155° - E dever do Municipio fomentar e apoiar praticas desportivas 
em suas diferentes manifestagoes, atividades amadoristicas, educagao 
fisica, lazer e recreagao, como forma de promogao social aos seus 
municipes." 

Art. 11° - 0 art. 156 da LOM passa a ter nova alteragao, acrescido do PU 
que vigorara corn a seguinte redagao: 

"Art. 156° - Sera° alocados, anualmente, recursos orgamentarios a ser 
aplicados em politicas de incentivos as atividades desportivas 
educacionais e amadoristicas no Municipio, vedadas subvengoes as 
entidades desportivas profissionais. 

Paragrafo Unico — 0 Municipio criara mecanismo estrutural corn 
competencia para organizar, executar e supervisionar suas agOes 
desportivas em todo o seu territOrio." 

Art. 12 ° - 0 art. 157 da LOM passa a ter a seguinte redagao: 

"Art. 157° - 0 Poder Executivo Municipal assegurara meios e condigoes 
financeiras para a implementagao e execugao de projetos de parques 
infantis, quadras de esporte e estadios de futebol em escolas da rede 
municipal e nos centros urbanos." 

Art. 13° - 0 art. 158 da LOM passa a vigorar corn a seguinte redagao: 

"Art. 158° - Compete ao Municipio, a implantagao de politicas de 
educagao e controle na seguranga do transit° e sua municipalizagao 
junto ao Departamento Nacional de Transit° — DETRAN no Ceara." 

Art. 14° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicagao, revogadas as disposigties em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa-Ceara, 27 de Outubro de 
2006. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente 
Raimundo Rodrigues Bastos - Vice-Presidente 

Francisco Robson Vasconcelos AraUjo - Secretario Geral 
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EMENDACONSTITUCIONAL N° 11/07, De 14 de Maio de 2007. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - LOM 

"Acrescenta ao art 140 da LOM 
os §§§ 2°, 3° e 4° na forma que 
indica." 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador SS-CE, no use de 
suas atribuicoes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art..1° - 0 caput do art. 140 da LOM, passa a vigorar acrescido dos §§§ 
2°, 3° e 4°, sendo o seu Paragrafo Unico renumerado como §1°, corn as 
seguintes redagoes: 

"Art. 140° - 

§1°-... 

§2° - 0 gestor municipal integrante do Sistema Unico de SaUde, podera 
admitir agentes comunitarios de saude e agentes de combate as 
endemias, por meio de processo seletivo public°, conforme a natureza e 
complexidade de suas atribuicoes e, requisitos especificos fixados em lei 
municipal para tal. 

§3° - Os profissionais que na data da promulgacao desta Emenda e a 
qualquer titulo, estejam desempenhando as atividades de agente 
comunitario de sat:1de ou de agente de combate as endemias no ambito 
municipal, ficam dispensados de submeter-se ao processo seletivo 
public° a que se refere o §2° deste artigo, desde que tenham sido 
contratados a partir de anterior processo de selegao, realizado por 
orgaos ou entes da administracao direta ou indireta do Municipio ou 
Estado. 

§4° - Lei Municipal dispora sobre o regime juridico e a regulamentagao 
das atividades de que trata o § 3° deste artigo." 

Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicagao, revogadas as disposigejes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa (CE), em 14 de Maio de 2007. 
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Francisco Mario Sampaio - Presidente 
Maria do Carmo AraUjo - Vice-Presidente 

Maria das Dores O. Mesquita Melo - 1a Secretaria 
Ant6nio Nilson Moreira - 2° Secretario 

EMENDACONSTITUCIONAL - N° 12/07, DE 21 DE JUNHO DE 2007. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - LOM 

"Modifica e acrescenta 
dispositivos aos artigos 67 e 76 
da LOM na forma que indica" 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa-CE, no use de 
suas atribuicOes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 art. 67 da LOM fica acrescido dos incisos VI e VII, que 
vigorarao corn as seguintes redacOes: 

"Art. 67° - ... 
VI — comparecer a Camara Municipal ou perante as suas Comiss6es 
para prestar esclarecimentos, quando convocado regularmente, por 
meio de Requerimento escrito e aprovado pelo Legislativo, constituindo-
se em crime de responsabilidade a sua inobservancia; e 
VII — prestar informacoes por escrito ou pessoalmente, no prazo maximo 
de 30 dias, quando solicitadas por meio de Requerimento escrito e 
acatado pela Camara Municipal, implicando em crime de 
responsabilidade, o nao-atendimento ou a prestacao de informag6es 
falsas." 

Art. 2° — 0 § 1° do art. 76 da LOM passa a vigorar corn a seguinte 
redacao: 

"Art. 76° - ... 

§1° - Os secretarios, gestores, chefes ou diretores de departamentos, 
autarquias, Orgaos ou entidades da Administracao PUblica Municipal, 
deverao prestar esclarecimentos ou informacoes a Camara Municipal ou 
as suas Comiss6es, quando convocados ou solicitados nos termos dos 
incisos VI e VII do art. 67 desta Carta, ressalvadas as informacaes cujo 
sigilo seja prescindivel." 
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Art. 3° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicagao, revogadas as disposicOes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa-Ceara, em 21 de Jun ho de 
2007. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente 
Maria do Carmo Araujo - Vice-Presidente 

Maria das Dores 0. Mesquita Melo - 1a Secretaria 
Ant6nio Nilson Moreira - 2° Secretario 

EMENDA CONSTITUCIONAL - N° 13/07, De 21 de Agosto de 2007. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - LOM 

"Modifica dispositivos dos 
artigos 39, 41, 53, 54 e 61 da 
LOM na forma que indica" 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa-CE, no use de 
suas atribuicOes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 caput e o Paragrafo Unico do art. 39 da LOM, passam a vigorar 
com as seguintes redagOes: 

"Art. 39° - Concluida a votagao de urn projeto de lei, sera este remetido 
em redacao final ao Prefeito Municipal, no prazo de dez (10) dias, que 
aquiescendo, o sancionara dentro de quinze (15) dias 

Paragrafo Unico — Decorrido o prazo de quinze dias uteis , o silencio do 
Prefeito Municipal importara em sancao; cabendo ao Presidente da 
Camara Municipal, se necessario, promulgar a lei e enviar c6pia original 
ao Poder Executivo Municipal." 

Art. 2° — 0 caput e o Paragrafo Unico do art. 41 da LOM, passam a 
vigorar corn os seguintes textos constitucionais: 

"Art. 41° -A materia constante de projeto de lei rejeitado pelo Plenario da 
Camara Municipal, somente podera constituir-se objeto de novo projeto, 
na mesma sessao legislativa, mediante proposta da maioria absoluta 
dos Vereadores que compOem o Legislativo local. 
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Paragrafo Unico —A proposta de que trata o caput deste artigo, somente 
podera ser apresentada em Pierian°, na mesma sessao legislativa, uma 
Unica vez." 

Art. 3° - 0 art. 53 da LOM, passa a vigorar corn o seguinte texto 
redacional: 

"Art. 53° - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou 
vacancia conjunta dos respectivos, assumirao sucessivamente a 
Prefeitura, pela ordem cronolOgica, o Presidente da Camara Municipal e 
o Juiz de Direito, titular da Comarca local." 

Art.4° - 0 caput e o Paragrafo Unico do art. 54 da LOM, passam a vigorar 
corn as seguintes redacoes: 

"Art. 54° - Ocorrendo vacancia dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do 
Municipio durante a primeira metade do mandato, proceder-se-6 nova 
eleicao majoritaria, na forma da legislacao eleitoral vigente, noventa (90) 
dias depois de aberta a Ultima vaga. 

Paragrafo Unico — Caberao aos eleitos, completar o period° de seus 
antecessores." 

Art. 5° - 0 inciso XX do art. 61 da LOM, passa a ter a seguinte redagao: 

"Art. 61° - 
XX — colocar a disposicao da Camara Municipal ate o dia 20 de cada 
mes, a parcela correspondente ao duodecimo orgamentario;" 

Art. 6° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicacao, revogadas as disposicoes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa-Ceara, 21 de Agosto de 2007. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente 
Maria do Carmo AraUjo - Vice-Presidente 

Maria das Dores 0. Mesquita Melo - 1a Secretaria 
Ant6nio Nilson Moreira - 2° Secretario 
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EMENDA CONSTITUCIONAL - n° 14/08, De 16 de Dezembro de 2008. 
A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO - LOM 

"Modifica, acrescenta e 
suprime dispositivos da LOM 
na forma que indica" 

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Sa -CE, no use de 
suas atribuicoes legais, faz saber que o Plenario aprovou e Ela 
promulga a seguinte Emenda a LOM: 

Art. 1° - 0 caput do art. 9 da LOM, Massa a vigorar corn a seguinte 
redagao: 

"Art. 9° - O Poder Legislativo e exercido pela Camara Municipal, 
composta de nove (9) Vereadores eleitos atraves de sistema 
proporcional, dentre os cidadaos maiores de 18 anos, no exercicio de 
direitos politicos, pelo voto direto e secreto." 

Art. 2° - Os §§ 1° e 3° do art. 12 da LOM passam a vigorar corn as 
seguintes redacoes: 

"Art. 12 - 

§ 1° - A Camara Municipal fixar-se-a atraves de Leis de sua iniciativa, 
os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios Municipais e 
Vereadores, para vigorarem na Legislatura subsequente. 

§ 3° - A apreciagao dos projetos de leis de que se refere o § 1° deste 
artigo, devera ocorrer, obrigatoriamente, no Ultimo ano da legislatura, 
antes das eleigoes municipais e, as leis deverao ser encaminhadas ao 
TCM ate o dia 321 de dezembro do mesmo ano para registro." 

Art. 3° - 0 caput do art. 22 da LOM, passa a vigorar corn o seguinte texto 
redacional: 

"Art. 22° - A eleicao para a renovacao da Mesa Diretora na mesma 
Legislatura, realizar-se-a obrigatoriamente no segundo sabado de 
dezembro da segunda Sessao Legislativa, em sessao especial, as 19:00 
horas e, a posse, em sessao solene no dia 1° de janeiro da terceira 
Sessao Legislativa as 19:00 horas." 
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Art. 4° - Fica revogada a letra c do §1° do art. 25 da LOM, sendo: 

"Art. 25 - 

§1° - 
c) — na votagao de decretos legislativos voltados a concessao de 
honrarias. (revogada)" 

Art. 5° - 0 caput do art. 35 da LOM e seus §§ 1° e 2° terao novos textos; 
ficando acrescido do § 3°, que vigorara corn a seguinte redagao: 

"Art. 35° - Respeitados os limites da competencia legislativa municipal, 
cabera, a iniciativa popular, o envio de projetos de lei a Camara 
Municipal, subscritos por, no minim°, 5°/0 (cinco por cento) do eleitorado 
do Municipio; devendo ter: 

§1° - A identificagao dos assinantes, atraves da indicacao dos 
respectivos nomes completos, titulos eleitorais e enderecos. 

§2° — 0 patrocinio de uma Entidade representativa da sociedade civil, na 
coleta das assinaturas e na sua apresentagao junto a Mesa Diretora. 

§3° - Tratamento identico aos demais projetos, sendo lido em plenario e 
encaminhado as Comissbes Permanentes da Camara, para analise e 
parecer." 

Art. 6° - 0 caput do art. 47 da LOM e seus §§ 2° e 4° passarao a vigorar 
corn as seguintes redagoes: 

"Art. 47 — 0 Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito eleitos, prestarao 
compromisso e tomarao posse, na mesma sessao solene de instalacao 
da Camara Municipal, as 10:00hs do dia 1° de janeiro do ano 
5ubsequente ao eleicao. 

§ 2° - Substituem o Prefeito Municipal pela ordem, o Vice-Prefeito, o 
. ) residente da Camara Municipal ou ainda, na falta ou impedimento 
testes, o Juiz de Direito titular da Comarca de Senador Sa. 

§ 4° - 0 Prefeito Municipal, quando remunerado, devera 
Jesincompatibilizar-se no ato da posse; o Vice-Prefeito, quando 
-emunerado, cumprira essa exigencia ao assumir o cargo." 
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Art. 7° - 0 art. 58 da LOM, passa a vigorar corn o seguinte redagao: 

"Art. 58° - 0 Prefeito Municipal, a exemplo do Presidente da Camara, nac 
tera direito a verba de representagao, percebendo o seu subsidio err 
parcela Unica." 

Art. 8° - 0 § 5° do art. 124 da LOM, passa vigorar corn as seguinteF 
redagao: 

"Art. 124 - 

§ 5° - 0 Parecer Previo do Tribunal de Contas dos Municipios (TCM) 
sobre as Contas de Governo da Prefeitura local, so deixara iok 
prevalecer, por decisao de dois tergos (2/3) dos membros da Carnarr 
Municipal e seja qual for o seu resultado devera ser comunicado ao TCM. 
ao  Ministerio PUblico local e ao responsavel pelas referidas contas, nc 
prazo maxima de 10 dias apOs o julgamento." 

Art. 9° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicagao, revogadas as disposigoes em contrario. 

Paco da Camara Municipal de Senador Sa-Ceara, 16 de Dezembro de 
2008. 

Francisco Mario Sampaio - Presidente 
Maria do Carmo Ara* - Vice-Presidente 

Maria das Dores 0. Mesquita Melo - 1a Secretaria 
AntOnio Nilson Moreira - 2° Secretario 
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