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ansmimausa

"Nos os representantes do povo de Celso Ramos SC,
constituidos em Poder Legislative, Organic° deste municiplo,
reunidos em Camara Municipal, com as atribuicaes previstas no

artigo 29 da Constituicao Federal e Estaduat

(Joltados para os grandes problemas do mundo atual
principalmente dos povos subdesenvotvidos; tivemos come meta
procurar levar aos nossos Municipes alternativas methores para a
solugao de seas probtemas.

Vista que os mais sables e os que cram na primazia do
espirito sobre a materia, acham-se intruietos, e a prepria
humanidade jel comegou a ter consciancia do sett poder peta
ciancia, ticnica e grandes mudancas quando se organizam e
participam juntas.

(*tames e promulgamos, sob a proteglo de Deus a
seguinte Lei Org (mica poreme consideramos real e cada dia mats
urgente modificarmos nossa viVincia.

Nosso objetivo a ajudar criangas, jovens, aduttos e
idosos a refletir, e de plena posse dessa "L.O.M." saber servir-se
dela se assim o desejarem para um fim comum.

"0 methor para todos".



ORCANICA
DO IaPIO as aria RAMOS

SANTA CATARINA

Ttruzio
PRINCiPIOS FUNDAMENT/1B

Art. 1° - 0 Municipio de Celso Ramos, pessoa juddlca de direito palico
interno, Integra a organizacZo politico-administrativa da Reptiblica Federativa do
Brasil e a divls5o administrativa do Estado de Santa Catarina, com autonomia
assegurada nos termos da Constituicao da RepUblica.

Art. 2° - 0 Municipio de Celso Ramos rege-se pelos principios
fundamentals da Constituicao da RepUblica Federativa do Brasil, desta lei Orgänica e
pelas leis que adotar tendo por principios fundamentals:

I - a autonomla municipal;
II - a cidadania;
HI - a dignidade e liberdade da pessoa humana;
IV - os valores socials do trabalho eda Ilvre iniciativa;
V - o plural ismo politico;
VI - o respeito a ordem constitutional, a lei e a moral;
VII - a territerio prOprio;
VIII -a democracia com responsabilidade, seguranca ejustica;
IX - a igualdade perante a lei;
X - o direito a vida em ambiente ecologicamente equilibrado.

TITULO II
ouPosicess runaminms

Art. - A sede do Municipio clá-lhe o nome e tem a categoria de cida
enquanto a sede do Distrito tem a categoria de Vila.

Art. 4° - 0 territerio do municipio podere ser dividido em distritos,
criados, organizados e suprimidos por lei municipal, observada a legisla0o estadual e
o disposto nesta Lei Organica.

Art. 5° - Constituem bens municipais todas as coisas mOveis e imaveis,
Os direitos easagOes que, a qualquer 	 pertencam ao Municipio.



ParSgrafo Cmico - Lei Municipal dispore sobre administrack,
alienacäb, aquisicao e uso dos bens municipals.

Art. 6° - 0 Municipio defenders o direito a participacao no resultado da
exploracão de petrel-co ou gas natural, de recursos hidricos para fins de geracao de
energia eletrica e de outros recursos minerals de seu territerio.

Art. r - Sao simbolos do Municipio de Celso Ramos: o Brasào, a
Bandeira e o Hine.

ParSgrafo anico - Lei Municipal determinara normas sobre os simbolos
do Municipio e as caracteristicas histerico-culturais de Celso Ramos que devem
simbolizar

Tit@ m
coterrimus MUNICIPAL

Art. 8° - Compete ao Municipio:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislagao federal e estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competéncia, bem como

aplicar as suas rendas, sem prejuizo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos grazes fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislagao estadual
pertinente;"	 -

V - instituir a guarda municipal destinada a protecão de seus bens,
services e instalacaes, conforme dispuser a lei;

VI - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessao ou
permissao, os services peblicos;

VII - manter, corn a cooperacao tecnica e financeira da Uniao e do Estado,
programas de educacao pre-escoler e ensino fundamental;

VIII - prestar, corn a cooperacao tecnica e financeira da Uniao e do
Estado, services de atendimento a saade da populaCao;

IX - promover a protecao do patrimenio histOrico, cultural, artistic°,
turistico, natural e paisagistico local, observada a legislagao e a acao fiscalizadora
federal e estadua I;

X - promover a culture e a recreacao;
XI - fomentar a produck agropecuaria e demais atividades econemicas,

inclusive a artesanal e industrial;
XII - promover a defesa da fauna e flora;
XIII - realizar services de assistencia social, diretamente ou por meio de

institudes privadas, conforme criterios e condicaes fixadas em lei municipal;
XIV - realizar programas de apoio as pi-Micas desportivas;



XV - promover a erradicatho da pobreza, da marginalizatho e do
analfabetismo, reduzindo as desigualdades socials;

XVI - planejar e realizar atividades de defesa civil, inclusive a de combate
a inthndios e preventho de acidentes naturais em coordenatho corn a Una° e o
Estado;

XVII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do use do parcelamento e da ocupatho do solo
urbano;

XVIII - elaborar e executar o piano diretor;
XIX - executar obras de interesse local;
XX - fixar tarifas dos services pfiblicos;
XXI - sinalizar as vias pOblicas urbanas e rurais;
XXII - regulamentar a utilizatho de vias e logradouros pOblicos;
XXIII - conceder licengas para atividades econOrnicas, socials, culturais,

esportivas, cientificas, turisticas, tecnolegicas, recreativas e outras de interesse local;
XXIV - instituir o quadro, os planes de carreiras e o regime (mice dos

servidores pUblicos do municipio;
)00/ - elaborar e executar as diretrizes orcamenthrias, os pianos

plurianuais e os orcamentos anuais;
XXVI - administrar seus bens mOveis e irneveis;
XXVII - determinar hothrios de funcionamento dos estabelecimentos

comerciais e de services;
XXVIII - promover o bem estar da populatho;
)XIX - promover a descentralizatho de sua administratho pUblica;
)00( - atuar em cooperathe corn a Untho e o Estado, no eitercicio das

compethncias comuns, tendo em vista o equilibria, o desenvolvimento e o bem-estar
da comunidade local, regional e nacional, preservados os interesses municipals.

TiTULO ry
GOVIMNO MUNICIPAL

CAPiTULO • I
POMMIES MUNICIPAIS

Art. 9°- São Poderes do Municipio, independentes e harmOnices entre si,
o Poder Legislativo e o Poder Executive.

cairn() II
PODIA LEGISLATIVO

SECS I
than MUNICIPAL



Art. 10 - O Poder Legislativo é exertido pela C5mara Municipal,
composta de Vereadores eleitos pelo voto direto e secreto, pars cada legislature, entre
cidadaos maiores de 18 (dezoito) anos e no exercicio dos direitos politicos.

Paritgrafo tinico - Cada legislature tera a durack de 4 (quatro) anos.

Art. 11 - 0 n Cimero de vereadores a determinado pela Camara
Municipal, em cada legislature, na sessâo legislative que anteceder a das eleicks,
observados os limites estabelecidos na Constituick Federal.

Art. 12 - Ao poder Legislativo é assegurada autonomia administrative e
financeira na forma desta Lei Organica ou do Regiment° Intern.

Art. 13 - As deliberacks da amara Municipal e de suas Comissees
Permanentes ou Temporerias, ser5o tornados por maioria dos votos, presentes a
maioria absoluta de seus membros, salvo disposick em conträrio desta Lei Orginica
ou do Regimento Intern.

szcio n
sintingen DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 14 - Compete a Camara Municipal, corn a sanck do Prefeito
Municipal, legislar sobre as materias de competencia do Municfpio, espedalmente
sobre:

I - assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislack
federal e a estadual;

II - tributes municipals;
III - autorizack de isengks, anistias fiscais e remiss5es de divides;
IV - orr,amento anual, piano plurianual e diretrizes orcamentirias, bem

comp autorizagio de abertura de creditos suplementares e especiais;
V - obtengio e concessk de emprestimos ou operacOes de creditos, bem

coma sobre a forma e os meios de pagamento;
VI - concessäo de auxilios e subvengfies;
VII - concessk e permissk pars pres-tack de servos pablicos;
VIII - concessao de direito real de use de bens municipals;
IX - &tenet* e concessão de bens imeveis;
X - aquisicao' de bens irneveis, salvo quando se tratar de doack sem

XI - criagio' , organizar,5o e supressk de distritos, observada a legisla 'câo

XII - criack, alterar,k e extingio de cargos, empregos e fungees
pablic.as e fixac,5o da respective remunerac5o;

XIII - elaboraCk do Plano Diretor Fisico-Territorial de Desenvolvimento
Integrado e Expansk Urbana;

encargo;

estadual;



XIV - denominacâo de preprios municipais, vies e log radou ros pablicos;
XV - criacao da Guarda Municipal destinada a proteger bens, services e

instalacOes do Municipio, nos termos da Constituicao Federal;
XVI - ordenamento, parcelamento, use e ocupacao do solo urbano;
XVII - organizagio e prestacão de services pUblicos;
XVIII - dellmitacäo do perimetro urbano;
XIX - autorizagâo de convénios corn entidades peblicas ou particulares e

consOrcios corn outros Municipios; 	 •
)0( - criacao, transformacao, extincao e estruturacâo de empresas

pUblicas, sociedades de economia mista, a utarquias e fundacOes pablicas municipais;
)0(I - instituicao de penalidades e multas pela infragao de leis e

regulamentos municipals.

Art. 15 - Compete a Camara Municipal, privativamente, entre outras, as
seguintes atribuicees:

I - eleger sua Mesa Diretora, bem como destitui-la na forma desta Lei
Organica e do Regimento Interne;

II - ela borer o seu Regimento Intern°,
III - fixar a remuneracao do Prefeito, Vice-Prefeito, e dos Vereadores,

observando-se o disposto na ConstituicSo Federal e o estabelecido nesta Lei Organica;
IV - exercer, corn o auxilio do Tribunal de Contas, a fiscalizacao

financeira, orcamenteria, operacional e patrimonial do Municipio;
V - julgar as contas anuais do Municipio e apreciar os relaterios sobre a

execucao dos pianos de govern;
VI - sustar os atos normativos do Poder Executive que exorbitem do

poder regulamentar ou dos limites de delegagao legislative;
VII - dispor sobre sua organizacäo, funcionamento, policia, check,

transformacâo ou extincio de cargos, empregos e func5es de seus services e fixar a
respective remunerac,ao;

VIII - autorizar o Prefeito a se ausentar do municipio, per mais de 15
(quinze) dias;

IX - mudar temporariamente a sua sede;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executive,

incluindo os da administrar,So indireta e fundacional;
XI - proceder a tomada de contas do Prefeito Municipal, quando nao

apresentada a Camara dentro do prazo de 60 (sessenta) dias apes a abertura da
Sessao Legislative;

XII - processar ejulgar os vereadores, na forma desta Lei Organica;
XIII - representar ao Procurador Gera! da Justice, mediante aprovacao de

dois tercos dos seus membros, contra o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretaries
Municipals ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela pratica de crime contra a
ad ministracao pOblica de que tiver conhecimento;

XIV - dar posse ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores, conhecer
de sua renencia e afaste-los definitivamente do exercicio do cargo, nos termos
previstosem lei; 	 or-



XV - conceder licence ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para
afastamento do cargo;

XVI - criar comissào de inquerito sobre fato determinado que se inclua na
competéncia da Camara Municipal, sempre que o requerer peb menos 1/3 (urn terco)
dos membros da Camara;

XVII - convocar os Secreterios Municipais ou ocupantes de cargos da
mesma natureza para prestar in formagifies sobre materia de sua competéncia;

XVIII - solicitar informacees ao Prefeito Municipal sabre assuntos
referentes a administragao;

XIX - autorizar referenda e convocar plebiscito;
XX - decidir sobre a perda de mandato de vereador, por voto secreto da

maioria absolute, nas hipateses previstas nesta Lei Organica;
XXI - conceder auto de cidadao honoraria ou conferir homenagem a

pessoa ou entidade que tenha prestado relevantes servicos ao Municipio, mediante
Decreto Legislativo, aprovado pela malaria de 2/3 (dois tercos) de seus membros;

XXII - alterar a presente Lei Organica, por iniciativa de peb menos 1/3
(urn terco) dos membros da Camara Municipal e aprovacão por 2/3 (dois tercos) de
sua composicao;

XXIII - solicitar intervencao do Este& no Municipio;
XXIV - deliberar sobre adiantamento e suspen'sào de suas reunifies;
)0(V - zelar pela preservageo de sua competéncia legislative em face da

atribuicao normative do Poder Executivo;

ParSgrato 1° - E fixado em 15 (quinze) dias, prorrogavel por igual
period°, desde que solicited° e devidamente justificado, o prazo para que os
responsaveis pelos Orgeos da administrageo direta e indireta do Municipio prestern as
informees e encaminhem os documentos requisitados pela Camara Municipal na
forma desta Lei Organica;

Paragrafo 2° - 0 nä° atendimento no praz6 estipulado no paregrafo
anterior faculta ao Presidente da Camara solicitar, na conformidade da Legislac;ab
Vigente, a intervencao do Poder Judicierio para fazer cumprir a Legislacao.

szclom
sneess DA ci'man

Art. 16 - A Camara Municipal reunir-se-6 em sesgies ordinaries,
extraordinerias, solenes e secretes, conforme dispuser o seu Regimento Intemo, e as
remunerare de acordo corn o estabelecido nesta Lei Organica e na legislagao
especifica.

Art.17 - A Sessao Legislative anual desenvolve-se de 15 de fevereiro a
30 de junho e de 1"de agosto a 15 de dezembro, independentemente de convocacao.

Paragrafo tinico - As reunifies marcadas pare as dates estabeleci-,-,
v.)



das no caput deste artigo sera° transferidas para o primeiro dia Util subsequente
quando recairem em sabados, domingos ou feriados.

Art. 18 - As sesseles da Camara Municipal deverao se realizar no recinto
destinado ao seu fundonamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora
dele.

Paragrafo 1° - Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto
ou outra causa superveniente que impeca a sua utilizacao, poderao ser realizadas
sessOes em outro local por decisao do Presidente da Camara.

Paregrafo 2° - As reunifies solenes poderao ser realizadas fora do
recinto da Camara.

Art. 19 - As sessifies da Camara Municipal sera° pirblicas, salvo
deliberacao em contrario, tomada pela maioria absolute de seus membros, quando
ocorrer motivo relevante de preserver,So do decoro parlamentar.

Art. 20 - As sesseies somente poderao ser abertas pelo Presidente da
Camara ou par outro membro da Mesa Diretora corn a presenca minima de 1/3 (um
terco) dos seus membros.

Paragrafo Calico - Considerar-se-6 presente a sessao o vereador que
assinar o livro de presence ate o inicio da ordem do dia e participar das votaceies,
conforrne o Regimento Interno da Camara Municipal.

Art. 21- A convoca9So extraordineria da Camara Municipal dar-se-e:

I - pelo Prefeito Municipal, quando este a entender necessaria;
II - pelo Presidente da Camara Municipal;
III - a requerimento da maioria absolute dos membros da Camara

Municipal.

Paragrafo tinico - Na sessao legislative extraordinéria, a Camara
Municipal deliberard somente a materia pat a qua I lot convocada.

style nv
roux

Art. 22 - No primeiro ano de cada legislature, no dia 1° de janeiro,
independentemente de convocagio, sob a presidancia do mais idoso, entre os
presentes, os Vereadores eleitos, em sessao solene de instalacao, prestaräo
compromisso e bamarto posse nos termos e forma estabeledda no seu Regimento
Intern°.

Paregrafo 1°- 0 vereador que nao tomar posse na sessao prevista
tp,



neste artigo deverá faze-lo no prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela
Camara Municipal.

ParSgrafo 2° - No ato da posse e do termino do mandato, os Vereadores
deverao fazer declaragaes de seus bens, que sera° transcritas em livro prOprio.

v
MA sanest

Art. 23 - A Mesa Diretora da C.Smara Municipal é composta de
Presidente, Vice-Presidente, de Primeiro e Segundo Secretarios.

ParAgrafo tinlco - As competancias, atribulcaes, forma de substituicao
e de destituicao da Mesa Diretora sera° definidas no Regimento Interno da Camara
Municipal.

susuclo I
nova as MESA

Art. 24 - Imediatamente apes a posse, os Vereadores reunir-se-ao sob a
Presidancia do vereador mais idoso entre os presentes e, havendo maioria absoluta
dos membros da Camara, elegerao os componentes da Mesa, que &ark
automaticamente empossados.

Parhgrato 1° - 0 mandato da Mesa sera de 2 (dois) anos, vedada a
reconducao para o mesmo cargo na elektio imediatamente subsequente na mesma
legislatura.

Parisgrato r - 0 Regimento Intemo regulamentara:

I - a forma da eleicao;
H - os procedimentosda eleicao.

susszcio
naustagin fill MESS

Art. 25 - Compete a Mesa Diretora da Camara Municipal, alem de outras
atribuicaes estipuladas no Regimento Intemo:

I - envier ao Prefeito Municipal, ate o primeiro dia de marco, as contas do
exercicio anterior;

II - propor ao Plenario projetos de resolucao que criem, transformem e
extingam cargos, empregos ou funcees da Camara Municipal, bem como a fixacao

 rfj



da respective remuneracao, observadas as determinaches legais;
III - dedarar a perda de mandato de vereador de ofido ou por

provocacan de qualquer dos membros da Chmara, nos casos previstos nesta Lei
Organica, assegurada ample defesa, nos termos do Regimento Intemo;

IV - elaborar e encaminhar ao Prefeito, ate o dia 31 de agosto, a proposta
de orcamento da Camara, para ser incluida na proposta geral do Municipio.

susszcao m
FRESMENTE, VKI&PIRESIDZI(116 I SECILETIRIOS

Art. 26 - 0 Presidente da Camara Municipal representa o Poder
Legislative judicial e extrajudicialmente.

Art. 27 - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente da Camara
em suas faiths, ausencias, impedimentos ou licences.

Art. 28 - As atribuighes e procedimentos do Presidente, do Vice-
Presidente e dos Secreterios sera° definidos no Regimento Intemo da Camara
Municipal.

mcglo
comssiirs

Art. 29 - A Camara Municipal tere Comisshes Legislativas Permanentes e
Temporaries e de Inquerito na forma e corn as atribukhes e competéncias definidas
nesta Lei Organica, no Regimento Interno ou no ate de que resultar a sua criagao.

Parigrafo - Em cada Comissäo é assegurada, tanto quanto possivel,
a representagao proportional dos pa rtidos ou dos blocos parlamentares que
participam da Camara Municipal.

Par8grafo r - As Comissaes Legislativas Permanentes devem exarar
parecer, fundamentado, sobre todos os projetos de leis, de decretos legislativos e de
resolucaes, cabendo-Ihes ainda, em raiho da materia de sua competancia:

I - preparar per iniciativa prepria ou per indicachn do Plenario, projetos
de leis que se realizem corn sua especialidade;

Ii - realizar audiências prIblicas com entidades da sociedade civil;
III - convocar Secretarios Municipals ou ocupantes de cargos da mesma

natureza para prestar informacdes sobre assuntos inerentes as suas atribuighes;
IV - receber petiches, reclamacaes, representagaes ou queixas de

qualquer pessoa contra atos ou omissaes das autoridades ou entidades priblicas;
V - solicitar depoirnento de qualquer autoridade ou cidadao;
VI - apreciar programas de obras e pianos e sobre eles emitir parecer;
VII - acompanhar junto a Prefeitura Municipal a elaboracho da proposta

orcamenteria, bem como a sua posterior execucao.



Art. 30 - As comissfies especiais de inquerito, que terao poderes de
investigacao prOprios das autoridades judiciais, alarn de outros previstos no
Regimento Intemo, sera() criadas pela Camara Municipal mediante requerimento de
1/3 (urn terco) de seus membros para apuracao de fato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclu 'saes, se for o caso, encaminhadas ao Ministelo Pablico para
que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

SECAO VII
DOS 11111A101111

susuclo
surougess emu

Art. 31 - Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opinietes,
palavras e votos no exercicio do mandato e na circunscrick do Municipio.

ParAgrafo (mica - 0 direito assegurado no caput deste artigo, estende-
se aos veiculos de comunicacao regional, desde que o vereador esteja em defesa do
Municipio.

Art. 32 - Os vereadores nao sào obrigados a testemunhar, pet-ante a
Camara, sobre informacees recebidas ou prestadas em razao do exercicio do
mandato, nem sobre as pessoas a quem confiaram ou de quem receberam
infomiacaes.

Art. 33 - E incornpativel corn o decoro parlamentar, slam dos casos
definidos no Regimento Intemo, o abuso das prerrogativas asseguradas aos
vereadores ou perceppio, por estes, de vantagens indevidas

sumple n
wcompetunuems

Art.34- 0 vereador nao poderà:

I - desde a expedicao do diploma:

firmar ou manter contrato corn o Municipio, suas autarquias,
empresas ptiblicas, sociedades de economia mists, fundactes au empresas
concessionadas de servicos pablicos, salvo quando o contrato obedecer a dausulas
uniformes e houver pemnis "são constitutional;

aceitar ou exercer cargo, funr.,:ao ou emprego remunerado, inclusive os
de que seja demissivel "ad nutum", nas entidades constantes da alinea anterior, salvo
o exercicio de 1 (um) cargo de professor;

It)



11 - clesde a posse:

ser proprietatto, controlador ou diretor de empresa que goze de favor
decorrente de =trate celebrado corn o Municipio ou nee exercer fun •eao
rernunerada;

ocupar cargo ou funcao de que seja demissivel "ad nutum" nas
entidades referidas na alinea "a" do inciso I, salvo o cargo de Secretario Municipal ou
equivalente;

patrodnar causas em que seja parte interessada qualquer das
entidades a que se refere a alinea "a- do incise I;

ser titular de mais de urn cargo ou mandate pablico eletivo.

Art. 35 - Perdeth o mandato o vereador:

I -que infringir qualquer das proibicaes estabelecidas no artigo anterior;
II - cujo procedimento for dedarado incompativel corn o decoro

parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessao legislative, a terra parte

das sessaes ordinaries da Camara, salvo em caso de licence ou de missão ofkial
autorizada;

IV - que perder ou liver suspenso os direitos politicos;
V - quando o decretar a Justice Eleitoral, nos casos previstos na

Constitute& Federal;
VI - que softer condenacao criminal em sentence transitada em julgado;
VII - que deixar de residir no Municipio;
VIII - que deicer de tomar posse, sem motive justillcado, dentro do prazo

estabelecido nesta Lei Organica.

Paragrato 1• - Extingue-se o mandato, e assim sera dedarado pelo
Presidente da Camara, quando ocorrer falecimento ou renüncia por escrito do
Vereador.

Parigrafo r - Nos casos dos indsos I, II, VI e VII deste artigo, a perda
de mandato sera decidida pela Camara, por veto secrete e malaria absolute, mediante
inidativa da Mesa Diretora ou de Partido Politico representado na Camara, assegurada
ample defesa.

Parigrafo	 - Nos cases dos incises III, IV, V e VIII, a perda do
mandato sera declarada pela Mesa Diretora da Camara, de °fide ou mediante
prove:me& de qualquer Vereador ou de Particle Politico representado na Camara,
assegurada ample defesa.

Art. 36 - Aplicam-se as normas da Constitute& Federal ao servidor
pablico no exercicio da vereanca, inclusive a inamovibilidade de ofido pelo tempo de
duracao de seu mandate, quando ocupante de cargo, emprego ou funcao peblica
municipal.

et;
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LICINCAS s SIIPLIENTIS

Art. 37- 0 vereador pode licenciar-se:

I - para tratamento de saóde, devidamente comprovado;
II - para tratar de interesse particular, sem remuneracao, desde que o

periodo de licenca nä° seja superior a 120 (cento e vinte) dias por sessão legislativa.

Parfigrafo 1° - Nos casos dos incises I e II, nao podera o vereador
reassumiro exercicio do mandato, antes que tenha escoado o prazo de sua licenca.

Parfigrato 2° - A licenca para tratar de interesse particular nä° sera
inferior a 30 (trinta) dias, e o vereador nao podera reassumir o exercicio do mandato,
antes do thrmino da mesma.

Pat-Surat° 3" - Para fins de remuneracao, considerar-se-6 como em
exercicio o vereador licenciado nos termos do inciso I.

Paregrato 4°- 0 vereador investido no cargo de Secrethrio Municipal ou
equivalente, sera considerado autornaticamente licenciado, podendo optar pela
remuneracao da vereanca.

Paragrafe 5° - 0 afastamento pan desempenho de missOes
tempothrias de interesse do Municipio, nao sera considerado como licenca, fazendo o
vereadorjus a remuneracao estabeledda.

Art. 38 - No caso de vaga, licenca superior a 30 (trinta) dias ou
investidura no cargo de Secretario Municipal ou equivalente, far-se-a convocagao do
suplente pelo Presidente da Camara Municipal.

Parigrato 10 - 0 suplente convocado deveth tornar posse dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Camara, sob pena de ser
considerado renunclante.

Parigrafo 2' - Não sera convocado suplente no periodo de recesso da
Camara Municipal.

Parigrafo 3' - Ocorrendo vaga e nä° havendo suplente, o Presidente
da Camara Municipal comunicara o fato, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao
Tribunal Regional Eleitoral.

Paragrafo4°- Enquanto a vaga a que se refere o paragrafo anterior nao
for preenchida, calcular-se-6 o quorum em runt") dos Vereadores remanescentes.
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Art. 39 - A remuneragao do Prefeito, Vice-Prefeito, dos Vereadores e

Secrelarios sere fixada pela Camara Municipal observado o disposto na Constitukao
Federal.

was Et
PROCESS° LEGISLATIVO

susuclo
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Art. 40 - 0 processo Legislativo Municipal compreende a elabora ageo de:

I - emendas a Lei Organica Municipal;
II - leis complementares;
III - leis ordinerias;
IV - decretos legislativos;
V - resolugOes.

Pathgrafo Onico - E vedado ao Poder Executivo Municipal, a adoglio de
medidas proviserias.

susuccio
MIDAS 1 LEI ORRINICA MUNICIPAL

Art 41 - A Lei Organica Municipal podera ser emendada mediante
proposta:

I - de 1/3 (um tergo), no minimo, dos ritembrosda Camara Municipal;
II - do Prefeito Municipal;
III - de iniclativa popular, subscrita por, pelo menos, 5% (cinco por cento)

do eleitorado do Munkiplo;

Paragrafo - A proposta de emenda a Lei Organka sera votada em 2
(do's) tumos de discussao e votagao, considerando-se aprovada quando obtiver, em
cada tumo, 2/3 (dois tergos) dos votos dos membros da Camara Municipal.

Paragrafo Y - A emenda a Lei Organica Municipal sera promulgada
pela Mesa da Camara corn o respectivo amen' de ordem.

Paregrafo - A mateHa constante de proposta de emenda a Lei
Organica Municipal rejeitada ou havida por prejudicada, nao pole ser objeto de nova
proposta na mesma Sessao Legislative.
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Art. 42 - A iniciativa das leis complementares e ordinaries cabe a
qualquer Vereador ou Comissao da Camara, ao Prefeito Municipal e aos cidadaos, na
forma e nos casos previstos nesta Lei Organica.

Art. 43 - Compete privativarnente ao Prefeito Municipal a iniciativa das
Leis que versem sobre:

I - o regime juridico Cmico dos servidores municipals;
II - criacao de cargos, empregos e funcaes na administracao direta,

indireta e auterquica do Municipio, ou aumento de sua remuneraCcio;
III - orcamento anual, diretrizes orcamentirias e piano plurianual;
IV - criacão, estruturacio e atribuicaes dos Orgaos da administracao

pablica do Municipio.

Art. 44 - A iniciativa popular é exercida pela apresentacao a Camara
Municipal de projeto de lel subscrito por, no minimo, 5% (cinco por cento) dos
eleitores inscritos no Municipio, contendo assunto de interesse especifico do
Municipio, da Cidade, do Distrito ou do Bairro.

Art. 45 - Os procedimentos da iniciativa popular sera° previstos no
Regimento Intern, respeitadas as normas relatives ao processo legislativo.

Art. 46 - Sao objeto de leis complementares as que dispuserem sobre:

I -COdigorributario Municipal;
II - COdigo de Obras ou de Edifice-es;
III - 0:5cligo de Postures;
IV - aidigo de Zoneamento Urbano e direitos suplementares de use e

ocupacao do solo;
V - COdigo de Parcelamento do Solo;
VI - Plano Diretor e de Desenvolvimento e Expansao Urbana;
VII - regime juridico Onto dos servidores e piano de carreira;
VIII - lei da estrutura administrative;
IX - Estatuto dos Servidores Pablicos Municipais;
X - organizacao da Guarda Municipal;
XI - criacão de cargos, empregos e fungOes na Administracao Pablica

direta e auterquica do Municipio;
XII - criagao, estruturacao e atribukao dos Orgaos da Administer*

Ptiblica Municipal;
XIII - Sistema Municipal de Ensino e sues diretrizes;
XIV - diretrizes municipals da sagde e da assistancia social;
XV - organizacao previdencieria priblica municipal;



XVI - infracOes polftto-adminis	 ativas do Prefeito, do Vice-Prefeito, do
Vereador ado Servidor Pirblico Municipal.

ParOgrafo imio3 - As leis complementares exigem pare a sua
aprovacao o voto favoravel da maioria absoluta dos membros da Camara Municipal.

Art. 47 -'Nâo sera admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa popular;
II - nos projetos de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, salvo se

indicar a fonte dos recursos;
III - nos projetos sobre organizacao dos servicos administrativos da

Camara Municipal.

Art. 48 - 0 Prefeito podera solicitar urgencla pars a apreciac,ao de
projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, as quais clever :So ser apreciados
no prazo de 30 (trinta) dias.

Parfigrafo 1° - Decorrido, sem deliberacao, o prazo fixado no "caput"
deste artigo, o projeto sere obrigatoriamente incluido na Ordem do Dia, pat que se
ultime sua votacao, sobrestando-se a deliberacao quanta as dernais materias, corn
excectio do veto edas leis orr,amentarias.

Parigrato 2° - 0 prazo referido neste artigo não corre nos periodos de
recesso da Camara Municipal, nem se aplica aos projetos de codificacao.

Art. 49 - 0 projeto de lei aprovado pela Camara Municipal sere, no prazo
de 10 (dez) dias ateis, enviado pelo seu Presidente ao Prefeito Municipal, que,
concordando, o sancionara no prazo de 15 (quinze) dias Oteis e comunicare dentro de
48 (quarenta eoito) horas ao Presidente da Camara.

Parigrafo r - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias uteis, o silencio do
Prefeito importare em sangta° tecita, sendo o projeto de lei promulgado pelo
Presidente da Camara Municipal.

Paragrafo 2° - Se o Prefeito Municipal considerar o projeto no todo ou
em parte, inconstitucional ou contrado ao interesse pi:taco, vets-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) times ao presidente da Camara Municipal,
os motivos do veto.

Parigrafo 3° - 0 veto devera ser sempre justificado e, quando parcial,
abrangera o texto integral de artigo, de paragrafo, de inciso ou de alinea.

Paragrafo 4° - 0 veto sera apreciado no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do seu recebimento, em uma Unica discuss& e votagao. 	 re,



Paragrafo 5° - 0 veto somente podera ser rejeitado pela maioria
absolute dos Vereadores, mediante votagao secrets.

Parágrafo 6° - Esgotado, sem deliberacao, o prazo previsto no
paragrafo 4° deste a rtigo, o veto sera colocado na Ordem do Dia da sessao imediata,
sobrestadas as demais proposigees, ate sua votacao final.

Parägrafo 7° - Se o veto for rejeitado, o projeto sera enviado ao Prefeito
Municipal em 48 (quarenta e oito) horas, para promulgagao.

Paragrafo 8° - Se o Prefeito Municipal nao promulgar a lei em 48
(quarenta e oito) horas e, ainda no caso de sancao tacita, o Presidente da Camara
Municipal a promulgarâ e, se este nao o fazer no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, cabers ao Vice-Presidente obrigatoriamente faze-lo.

ParSgrafo 9° - A manutengäo do veto nao restaura materia suprimida
ou modificada pela Camara Municipal.

ParAgrafo 10 - A lei promulgada, nos termos do paragrafo 8°, produzi re
efeitos a partir de sua publicacao.

Paragrafo 11 - Nos casos de veto partial, as disposigOes aprovadas
pela Camara sera° promulgadas pelo seu Presidente, corn o mesmo nOrnero da lei
original, observado o prazo estipulado no paragrafo 8°.

ParAgraf0 12 - 0 prazo previsto no paragrafo 4° nao corre nos periodos
de recesso da Camara.

Paragrafo 13 - Na apreciacao do veto, a Camara nao podere introduzir
qualquer modificacao no texto aprovado.

Art. 51- A resolugao destina-se a regular materia politico-administrative
da Camara Municipal de sua competancia exclusiva, nao dependendo da sancao do
Prefeito Municipal.

Art. 52 - 0 decreto legislativo destina-se a regular materia de
competancia exclusive da Camara Municipal que produza efeitos externos, nao
dependendo de sancao ou veto do Prefeito Municipal.

Art. 53 - 0 processo legislative das resoluglies e dos decretos
legislativos se dare conforme determinado no Regimento Intemo da Camara
Municipal, observado, no que couber, o disposto nesta Lei Organica

szcio
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Art. 54 - A fiscalizagão do Municipio é exercida pela Camara Municipal,
mediante controle extern e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.

Art. SS - 0 controle interno é mantido de forma integrada pelos Poderes
Executivo e Legislativo baseado nas inforrnacOes contabeis, objetivando:

I - a avaliagao do cumprimento das metes previstas no piano plurianual e
a execucao dos programas do Governo Municipal;

II - a cornprovacâo de legalidade e a avaliacdo de resultados, quanta a
eficacia e eficiencia da gestho orgamenteria, financeira e patrimonial nas entidades da
Administracäo Municipal, bem como da aplicacâo de recursos pUblicos municipais par
entidades de direito privado;

III - o exercicio do controle dos emprestimos e dos financiamentos, avais
e garantias, bem como dos direitos e haveres do Municipio;

IV - o apoio ao controle extern no exercicio de sua missao institucional.

Art. 56 - 0 con tro le externo, a cargo da Camara Municipal, sera exercido
corn o auxilio do Tribunal de Contas do Estado.

Pathgrafo alnico - 0 parecer previo emitido pelo Tribunal de Contas
sabre as contas que o Prefeito Municipal e a Mesa da Camara devem prestar
anualmente, se deixara de prevalecer par decisao de 2/3 (dois tergos) dos membros
da Camara Municipal.

Art. 57 - Sujeitam-se a tomada ou prestacao de contas os agentes da
Administracao Municipal responsaveis par bens e valores pertencentes ou confiados
Fazenda Pilblica Municipal.

Art. 58 - 0 Prefeito Municipal encaminhara a Camara Municipal e ao
Tribunal de Contas do Estado, ate 31 de marco do exercicio seguinte, as contas do
Municipio, incluidas nestas, as da Camara, as quais ser-lhe-ao entregues ate o Ultimo
dia Util do m'es de fevereiro.

Parigrafo Onico - Lei Ordinaria determinath a documentacão
necessaria pars apresenta 'cao das contas do Municipio.

Art. 59 - Se ate o prazo do artigo anterior nao tiverem sido apresentadas
as contas do Municipio a Camara Municipal e ao Tribunal de Contas, a Comissao
Legislativa Permanente competente fa-lo-6 em 30 (trinta) dias.

Art 60 - Apresentadas as contas, o Presidente da Camara coloca-lasth
pelo prazo de 60 (sessenta) dias a disposicio de qualquer contribuinte pars exame e
apreciacao, o qual podere questionar-lhes a legitimidade, na forma da lei.

Pathgrafo 1° - 0 Regimento Interno da Camara dispora sobre o
procedimento do exame pOblico das contas municipais, observadas as normas desta
Lei Organica	 kir)



ParAgrafo r - Vencido o prazo deste artigo, as contas e as questhes
levantadas sera° enviadas ao Tribunal de Contas pare emissao do parecer previo.

Paregrafo r - Ftecebido o parecer previa, a Comissao Legislative
Permanente responsavel dare sobre ele e sobre as contas seu parecer em 15 (quinze)
dias, encaminhando-o a Mesa Diretora e ao Plenbrio para deliberagao.

Art. 61 - A Comissao Legislative Permanente cornpetente, diante de
indicios de despesas nä° autorizadas, ainda sob forma de investinentos não
programados ou de subsidies nao aprovados, podere solicitar da autoridade
responsivel que, no prazo de 5 (dna)) dies, preste os esciarecimentos.

Parfigrafo 1° -Nä° prestados os esdarecimentos ou considerados estes
insuficientes, a Comissäo Legislative Permanente solicitara ao Tribunal de Contas
pronunciamento conciusivo sobre a materia em carater de urgéncia.

Parfigrafo 2° - Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa, a
Comissao Legislative Permanente responsevel, se julgar que o gasto pode causer
dano irreparevel ou grave lesao a economia pGblica, propore a Camara Municipal a sua
sustaCao.

Art. 62 - Qualquer cidadao, particle politico, associacao ou sindicato é
parte legitima para, na forma da Lei, denunciar irregularidades perante a Camara
Municipal.

CAPiTULO M
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Art. 63 - 0 Poder Executive é exercido pelo Prefeito Municipal, corn
funcaes politicas, executives e administrativas.

Art. 64 - 0 Prefeito e o Vice-Prefeito sere° eleitos simultaneamente corn
os Vereadores, pare cada legislature, por deka() direta, em sufrégio universal e
secrete.

Art. 65 - 0 Prefeito e o Vice-Prefeito tomarao posse no dia 1° de janeiro
do ano subsequente a eleicab, em sessao solene da Camara Municipal, ocasiao em
que prestarao compromisso nos termos desta Lei Organica e do Regimento Interne.

Parbgrafo V - Se, decorridos 10 (dez) dias da data fixada, salvo motivo
de force maior devidamente comprovado e aceito pela Camara Municipal, nä° tiver urn
ou outro assumido o cargo sere declared° vago.



Parigrafo r - Enquanta nao owner a posse do Prefeito, assumed 0
cargo o Vice-Prefeito e, na faith ou impedimenta deste, o Presidente da Camara
Munidpal.

Parigrafo - No ato de posse e ao termino do mandato, o Prefeito e o
Vice-Prefeito apresentarao deciararfio de bens, a quaff sere banscrita em !tyro preprio.

Parigrafo - 0 Vice-Prefeito, ahem de outras atribulcOes que lhe loran
conferidas pela lel, auxIllare o Prefeito sernpre que por ele convocado pars miss5es
espedals, ben como o substituire nos casos de licence e o suceded no caso de vaga
oconida apes a dlplornagki.

Art. 66 - Em caso de impediment° do Prefeito e do Vice-Prefeito ou
veranda dos respectivos cargos, sere chamado ao exercicio do cargo de Prefeito o
Presidente da Camara Municipal.

Parigrafo - A recusa do Presidente da Camara em assumir o cargo de
Prefeito na hipdtese adma, implicara em perda do mandato que ocupa na Mesa
Diretora.

Parigrafo Y - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-a
eleigão 30 (trinta) dias depots de aberta a Ultima vaga.

Parigrafo r - Ocorrendo a vacencia nos eltimos dois anos do periodo,
a eleigão pars ambos os cargos sere feita 30 (trinta) dias depots da Ultima vaga, pela
Camara Munidpal, na forma da lei.

Parigrafo C - Em qualquer dos casos os eleitos deverao completar o
periodo de seers antecessores.
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Art 67 - 0 Prefeito e o Vice-Prefeito n3o pociereo, desde a posse, sob
pena de perda de mandato:

- firmer ou manter contrato corn o Munidplo ou corn sues autarquias,
empresas ptiblicas, sociedades de econornia mists, fundagOes ou empresas
concessionaries de serviga pablico municipal, salvo quando o contrato obedecer a
deusulas uniforme;

n - aceitar ou exercer cargo, funcrio ou ernprego remunerado, inclusive
os de que seja demissivel "ad nutum", na adminis-tracOo plibleca direta e indireta,
ressalvada a posse em virtude de concurso pableco, apilcando-se, nests hipetese, o
disposto no Artigo 38 da ConstituicSo Federal;

III - ser titular de macs de urn mandato eletivo; 	 1'4



IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades
mencionadas no inciso I deste artigo;

V - ser proprietkio, controlador ou diretor de empresa que goze de favor
decorrente de contrato celebrado com o Municipio, ou nela exercer funcao
remunerada;

VI - fixar residencia fora do Municipio.

style m
Limps

Art. 68 - 0 Prefeito nä° podera ausentar-se do Municipio, sem licenca da
Camara Municipal, sob pena de perda de mandato, salvo por periodo Inferior a 15
(quinze) dias.

Art. 69 - 0 Prefeito podere licenciar-se quando impossibilitado de
exercer o cargo, por motivo de doenca, devidamente comprovada.

Paragrato Unica - No caso deste artigo e de ausencia em missao oficial,
o Prefeito licenciado fara jus a remuneracao integral.
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Art. 70 - Compete privativamente ao Prefeito:

I - representar o municipio em juizo e fora dele;
II - exercer a direr* superior da administra "ciio ptIblica municipal;
III -iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei

Organica;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Camara

bem comoexpedir decretos e regulamentos para a sua fiel execucao;
V - vetar, no todo ou em parte, projetos de lei;
VI - decretar desapropriagao e instituir servidees administrativas;
VII - enviar a Camara Municipal o piano pludanual, as diretrizes

orc,amentarias e o orcamento anual do Municipio;
VIII - dispor sabre a organizaciro e o funcionamento da Administragtio

Municipal, na forma da lei;
IX - comparecer ou remeter mensagem e piano de govern a Camara

Municipal por ()Gni& da abertura da sessao legislativa, expondo a situacao do
Municipio e solicitando as providancias que julgar necessarias;

X - prestar, anualmente, a Gamma Municipal, dentro do prazo legal, as
contas do Municipio referentes ao exercicio anterior;

XI - prover e extinguir os cargos, os empregos e as funcees ptiblicas
municipais, na forma da lei;



XII - celebrar convènios corn entidades pablicas ou privadas para a
realizacao de objetivos de interesse do Municipio;

XIII - prestar a Camara, dentro de 30 (trinta) dias, as informagbes
solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado, a pedido, pela complexidade da materia
ou pela dificuldade de obtencab de dados solicitados;

XIV - publicar, ate 30 (trinta) dias apes o encerramento de cada
trimestre, relatarios resumidos da execucao orgamentéria;

)0/ - entregar a Camara Munidpal, ate o dia 20 (vinte) de cada me's, as
recursos correspondentes as suasdotag5es orriamenterias;

XVI - solkitar o auxillo das forcas policials para garantir o cumprimento
de seus atos, bem como fazer usoda guarda municipal, na forma da lei;

XVII - decretar calamidade pUblica ou estado de emergancia, quando
ocorrer fatos que os justifiquem;

XVIII - convocar extraordinariamente a Camara;
XIX - fixar as tarifas dos servicos pablicos concedidos e permitidos, bem

como daqueles explorados peb preprio Municipio, conforme criterios estabelecidos na
legisleo municipal;

)0( - requerer a autoridade competente a prisao administrativa de
servidor pablico municipal omisso ou remisso na presteo de contas do dinheiro
panto;

)0(I - superintender a arrecadar* dos tributos e pregos, bem como a
guarda e a aplicayâo da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das
disponibilidades orcamentarias ou dos creditos autorizados pela Camara;

XXII - aplicar as multas previstas na legisleo e nos contratos ou
convenios, bem como releve-las quando for o caso;

XXIII - realizar audiEnciers pUblicas corn entklades da sociedade civil e
corn membros da comunidade;

XXIV - resolver sabre os requerimentos, as reclamees ou as
representeles que the forein dirkjidas;

Parégrafo 10 - 0 Prefeito Municipal poderà delegar as fung5es
administrativas que nao sejam de sua competéncia exclusiva.

ParAgrafo	 - 0 Prefeito Municipal podera, a qualquer momenta,
segundo seu Unica criteria, avocar a si a competincia delegada.

szno
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Art. 71 - Os crimes que a Prefeito Munidpal praticar, no exercicio do
mandato ou em deconincia dale, per infracfies penis comuns ou per crime de
responsabilidade, sera-a julgados perante o Tribunal de Justica do Estado.

Parigrafo tinico - lei complernentar dispore sabre as infrees
politico-administrativas eestabelecera normas de processo ejulgamento, obedecida a
legislacao federal.	 Oro
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Art. 72 - Ate 30 (trinta) dias antes das eleigees municipals, o Prefelto
Municipal devera preparar, para publicack e posterior entrega ao sucessor, related°
da situay5o da Administragäo Municipal que contera, entre outras, informag5es
atualizadas sabre:

I - divides do Municipio, por credor, corn as datas dos respectivos
vencimentos, inclusive das divides a longo prazo e encargos decorrentes de operag5es
de credit°, informando sobre a capacidade da Administragio Municipal realizar
operac;Oes de credit° de qualquer natureza;

II - medidas necessaries a regularizacao das contas municipais perante o
Tribunal de Contas ou Orgão equivalente, se for o caso;

III - prestagOes de contas de convenios corn organismos da Uni5o e do
Estado, bem comp do recebimento de subvencOes ou auxilios;

IV - situacao dos contratos corn concessionaries e permissionerias de
servicos pablIcos;

V - estado dos contratos de obras e servicos em execu "gio ou apenas
formalizados, informando sabre o que foi realizado e pago e o que he por executer e
pagar, corn os prazos respectivos;

VI - transferencias a serem recebidas da Uni5o e do Estado por forc,a de
mandamento constitucional ou de convenios;

VII: projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na C.fimara
Municipal, para permitir que a nova administrac;5o dedda quanta a conveniencia de
Ihe dar prosseguimento, acelerar seu andamentoou retire-los;

VIII - situaciiio dos servidores do Municipio, seu custo, quantidade e
erg& em que est5o lotados e em exercido.

Art. 73 - E vedado ao Prefeito Municipal assumir, por qualquer forma,
compromisso financeiro pare execugio de programas ou projetos para pagamento
apOs o tannin° de seu mandato, quando näo previstos na lei orgamentiria.

Paragrafo 1° - 0 disposto neste artigo não se aplica aos casos
comprovados de calamidade pUblica.

Paregrato 2 - Ser5o nulos e näo produzirio nenhum efeito os
empenhos e atos praticados em desacordo corn este artigo, sem prejuizo da
responsabilidade do Prefeito Municipal.

sigio Yu
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Art. 74 - Cabe ao Prefeito Municipal, por ato administrativo, dizer sabre
as atribuig5es, competencies, deveres e responsabilidades dos Secretaries	 41



Municipals, de aoardo corm a lei:

Parbgrafo 1° - Os Secretarios Municipais sao solidariamente
responstiveis, junto o Prefeito Municipal, pelos atos que assinarem, ordenarem ou
praticarem.

Parbgrafo Y - Lei complementar, de iniciativa do Prefeito Municipal,
dispora sobre a criacao, estruturakao e atribukao das SeLretareas.

Parigrafo 3° - Os Secretitrios, auxiliares diretos do Prefeito Municipal,
deverao fazer declaracao de seus bens, no ato de sua posse e quando de sua
exonera "cao, corn c6pla pare a Camara Municipal.

Parbgrafo 4°- Os Secretarios Municipais e demais ocupantes de cargos
equivalentes, enquanto exercerem os respectivos cargos terao os mesmos
impedimentos dos Vereadores e do Prefeito Municipal.

drum) •
ADIUNISTIKAO Piqua

captruto I
DisposiOn emu

Art. 75 - A Administrakao Peblica direta, indireta ou fundaclonal do
Municipto obedecera, no que couber, ao disposto do Capitulo VII do Titulo II da
Constitukao Federal e nesta Lei Organica

Art. 76 - Os Pianos de cargos e carreiras do servigo ptiblico municipal
sera° elaborados de forma a assegurar aos servidores municipals remuneragao
compativel corn o mercado de trabalho pare funr,45o respective, oportunidade de
progresso fundonal e acesso a cargos de escala superior.

Parbgrafo Anico - 0 Municiplo propordonare aos servidores
oportunidade de cresdmento professional atravis de programas de formacao de mao-
de-obra, aperfekoamento e recidagem, de carater permanente, inclusive atraves de
convenioscan institukaes especializadas.

Art 77 - 0 Prefeito Municipal, ao prover os cargos em comissao e as
funkOes de confianga, devere faze-lo de forma a assegurar que pelo menos 50%
(dnqiienta por cento) desses cargos e funcOes sejam ocupadas por servidores de
carreira *nice ou professional do preprio Munlcipio.

Art. 78 - E permitida a conversbo" de ferias ou licences em dinheiro.

Art. 79 - 0 Munidpio assegura a seus pensionistas, servidores ativos e
inativos e dependentes destes, na forma a ser definida em lei municipal, servkos de
atendimento medico, odontolegico e de assistencia social.



Art. 80 - 0 Municipio podera instituir contribuicao de seus servidores,
para o custeio, em beneficios destes, de sistemas de previdéncia e assistencia social.

Art. 81 - Os concursos pUblicos para preenchimento de cargo ou
fund es na administragao municipal nao poderao ser realizadas antes de decorridos
30 (trinta) dias do encerramento das inscricdes, as quaffs deverao estar abertas por
pelo menos 30 (trinta) dias.

cartnna II
MOS MINICIMIS

Art. 82 - A publicacao das leis e dos atos municipais far-se-a em veiculos
de imprensa de circulacao locale ou por afixacao na sede da Prefeitura e da Camara.

Pathgrafo Calico - A publicacão dos atos nao normativos, pela
imprensa, poderà ser resumida.

Art. 83 - Os atos administrativos da competencia do Prefeito Municipal
dar-se-ao:

I - por decreto, numerado, em ordem cronolOgica, quando se tratar de:

regulamentacao de lei;
criacao ou extincao de gratificacties, quando autorizadas em lei;
abertura de creditos especiais e suplementares;
declaragao de utilidade priblica ou de interesse social para efeito de

desapropriagao ou servidao administrativa;
criagao, alteracao e extingao de Orgaos da Prefeltura, quando

autorizadas em lei;
definicäo da competencia dos Orgaos e das atribuiccies dos servidores

da Prefeitura, nao privativas de lei;
aprovacao de regulamentos e regimentos dos Orgaos da

administracao direta;
a provacao dos estatutos dos Orgaos da administracao

descentralizada;
fixacao e alteracâo dos precos dos servic;os priblicos prestados pelo

Municipio e aprovagão dos precos concedidos ou autorizados;
perrnissao para a exploracao de servicos pablicos e para usa de bens

municipals;
I) aprovaccio de pianos de trabalho dos Orgaos da administraCao direta;

criagio, extincao, declaracrio ou modificacao de direitos dos
administrados, nao privativos de lei;

medidas executOrias do Plano Diretor;
o) estabelecimento de normas de efeitos externos, flat) privativas de lei;

H - por portaria, quando se tratar de:



provimento e vacancia de cargos pUblices e demais atos de efeito
individual relativos aos servidores municipals;

lotacao e relotacäo nos quadros de pessoal;
char* de comissOes e designacâo de sets membros;
instituicao e dissolucao de grupos de trabalho;
autorizacao pare contratacao de servidores por prazo determinado e

dispense autorizada em lei;
abertura de sindicancia e processes administrativos e aplicagao de

penalidades;
g) outros atos que, per sua natureza ou finalidade não sejam objeto de lei

ou decreto;

Paragrafo (Niko - Poderao ser delegados os atos constantes do item II
deste artigo.

CAPITOL° m
tins nourrimo

acts I
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Art. 84 - 0 sistema tributerio municipal obedecere as disposicOes da lei
complementar prevista no artigo 146 da Constituicäo Federal, sobre:

I - conflito de competencia;
II - a regulamentacao as limitacOes constitucionais do poder de tributar;
HI - as normas gerais de:

definiyao de tributos e suas especies, bem coma fatos geradores, base
de calculo e contribuinte;

obrigacifes, lancamentos, creditos, prescriCao e decadénda tributeria;
c) adequado tratamento tributario do ato cooperative, praticado pelas

sociedades cooperativas.

Parigrafo 1° - A funcäo social dos tributes constitui principio a ser
observado na legislaCdo que sobre ela dispuser.

Parigrafo 2° - Os prazos de recolhimento dos tributes serao fixados em
let

Parfigrafo - A lei podere determinar a atualizagão moneteria dos
tributes, desde a data da ocorrencia do fato gerador, ate a do efetivo pagamento.

Art 85 - 0 Municipio podere celebrar convénios, com a Haab, Estado ou
corn outros Municipios, pars fiscalizar e arrecadar os tributes de sua competéncia.
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Art. 86 - 0 Municipio instituirth os tributos que a legislagao e a norma
constitucional ihe conferem competencia, observadas as limitacties e vedagees de
direito tributthrio.

Art. 87 - 0 Municipio criarth colegiado, constituido paritariamente por
servidores designados pato Prefeito Municipal e contribuintes indicados por entidades
representativas de categorias econamicas e profissionais, corn atribuicao de decidir,
em grau de recurso, as reclamacithes sobre langamentos e demais questithes tributarias.

Art. 88 - A concessao de isencão e de anistia de tributos municipals
dependerth de a utorizacão legislativa, aprovada por ma ioria absoluta dos membros da
Camara Municipal.

CAPETULO IV
04/1111101TOS

SZCAO 1
DISPOSICOES saws

Art. 89 - Leis de iniciativa do Poder Executivo, observadas as normas
gerais de direito financeiro e da legislacao pertinente para a elaboracao e controle dos
orgamentos e balancos, estabelecerao:

I -o Plano Plurianual;
II - as diretrizes orcamentarias;
III - os orcamentos anuais.

Parbgrafo 1° - 0 Plano Plurianual compreendera:
diretrizes, objetivos e metas para as awes municipais de execucao

plurianual;
investimentos de execucao plurianual;

c) gastos corn a execucao de programas de duracao continuada.

Parhgrafo r - As diretrizes orcamentirias compreenderao:
a) as prioridades da AdministraCtho PUblica Municipal, quer de rirgaos da

administracao direta, quer da administracao indireta, corn as respectivas metas,
incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro subsequente;

b)orientacithes para a elaboracao da lei orcamentirla anual;
alteracees na Legislacäo tributiria;
autorizacat para a concessâo de qualquer vantagem ou aumento de

remuneracao, criacao de cargos ou alteragEies de estrutura de carreiras, barn como, a
demissão de pessoal a qualquer titulo, pelas unidades governamentais da adminis-



track direta e indireta, indusive as fundacks instituidas e mantidas pelo Poder
Peblico Municipal, ressalvadas as empresas pUblicas e as sociedades de econornia
mista.

Paragrafo r- 0 orgamento anual compeeendera:

o orgamento fiscal da administracão direta municipal, incluindo os
seus fundos especiais;

os orc,amentos das entidades de administrack indireta, inclusive das
fundacks instituidas pelo Poder PUblico Municipal;

os orgamentos de investimentos das empresas em que o Municipio,
direta ou indiretamente, tenha a maioria do capital social corn direito a voto;

o orcamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e
Orgaos a ela vinculada, da administrack direta e indireta, inclusive fundacees
instituidas e mantidas pelo Poder PUblico Municipal.

Art. 90 - Os orcamentos, pianos e programas municipals de execucao
plurianual ou anual serk elaborados em consonáncia corn o piano plurianual e coin as
diretrizes orgamentarias, respectivamente, e apreciados pela Camara Municipal.

mil a
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Art. 91 - Os Projetos de Lei relativos ao piano plurianual, as diretrizes
orcamenterias, ao orgamento anual e aos creditos adicionais suplementares e
especiais sere° apreciados pela Camara Municipal, na forma do seu Regimento
Interno.

CAPITOLO V
GIRLS It SEILVICOS POBLICOS

Art. 92 - A realizagão das obras pablicas, salvo os casos de extrema
urgancia devidamente justificados, devere estar adequada as diretrizes do Plano
Diretor e as diretrizes das leis orgamenterias, nao podendo ser iniciadas sem a previa
elaboraca'o do respectivo projeto da obra, no qual constare obrigatoriamente:

I - a viabilidade do empreendimento, sua conveniancia e oportunidade
para o interesse peblico;

II - o orgamento do seu custo,
III - a especificack dos recursos financeiros e origem para atendimento

das respectivas despesas;
IV - o prazo para o seu inicio e tannin.

Art. 93 - As obras e os servicos ptiblicos podergo ser executados pelo
Municipio, pela sua administrack direta, indireta ou fundacional, mediante tfi;



kite.* e de conformidade corn os interesses e as necessidades da populaclio ou sob
regime de concessao ou permissao, no caso dos services, podendo o Municiplo
contratar as obras pr Micas corn particulares atraves do process° liciteterio.

AR. 94 - Lei dispore sobre:

I - a conces 'sae ou pennissio de services pebiloes, o carater especial de
seu contrato e de sua prorrogar*, bem corn as condicries de capacidade,
fiscalizacao, rescisào e outros da concessäo e da permissao, que sera° sempre
autorizados per lei;

II - osdireitos dos usuárlos;
III - a politica terifiria;

- as obriga°5es de manter service adequado;
V - os mecanismos de atenc* as reclamagOes relatives a prestacao de

services peblices ou de utilidade ptiblica;
VI - os pianos e programa de expansão de services;
VII - a revisao da base de cakule dos custos operacionais;
VIII - o regime das empresas concessionaries e permissionarlas.

Art. 95 - Ressalvados os casos especificados na legislacão, as obras,
services, empresas e alienagOes sera° contratados mediante processo de licita 'cao que
assegure igualdade de concligOes a todos os concontntes, corn dausulas que
estabelecam as obrigagOes de pagamento, mantidas as condicOes efetivas da
proposta, nos termos da lei, que sornente pennitira as exigências de qualificacao
tecnica e econOmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigKeles.

Art. 96 - 0 Municiplo podere realizar obras e services de interesse
comum mediante convenio corn o Estado, a Una° ou enticiades particulares ou
medianteconserciocom outros MunIcipies.

Parigrafo Unice) - A constihricao de consercios municipals dependere
de autorizat* legislative.

thou) n
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Mt. 97 - A ordem econOmica do Municipie de Celso Ramos obedecidos

os prindpios da Constituicao Federal, fundada na valorizes* do trabalho humano e na
Ilvre iniclativa, tern por fim, assegurar a todos uma existfincia digna, =fern y os
ditames da justice sodal, atendidas as ditetrizes adiante detalhadas.

wit= I
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Art. 98 - Para inaementar o desenvolvimento econemico, o Municiplo
tornara, entre outras, as seguintes providencias:

I - apoio e estfmulo ao cooperativismo e pu pas formas assodativas;
II - estimulo a produtividade agricola e pecueria, mediante a

disserninaglo de tecnicas adequadas;
III - apoio e estimulo ao desenvolvimento industrial, corn preferencia,

pars as nä° poluentes;
IV - a turn* sodal da propdedade;
V - a defesa da propriedade privada;
VI -a buses do pleno emprego;
VII - o tratamento fiscal diferendado a pequena producao artesanal;
VIII - os programas de apoio as pessoas idosas, aos defidentes risicos e

cle limitacao sensorial no exercido de comerdo eventual ou ambulante;
IX - tratamento diferendado as mlatempresas, as empresas de

pequeno porte e aos produtores rurais, que trabalham em regime de econania
familiar, assim definidas em lei, visando a apoici-los mediante:

caeca° de programas espedficos;
simplificaglio de suas obrigaCdes administrativas e tributerias;

c) neducao escalonada ou eliminacao de tributes, atraves de IS
especifics.

Parigirato Unica - A exploractio direta da atividade econamica, pelo
Municipio, apenas sere permitida en caso de reievante Interesse Nato.

Art. 99 - E de responsabilidade do Munidpio, no carnpo de sua
competencia, a realizacio de Investimentos pars formar e manter infra-estrutura
basic mar de atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvfinento de atividades
produtivas, seja diretamente, ou mediante delegaglio ao setor privado pare esse fim.

Parigrafo Ortico - A atuacao do Municiao dar-sena, indusive no mein
rural, pars a fixacio dos contingents populacionais, possibillancb-lhes acesso aos
maks de producao e geracão de renda, estabelecendo a necesseria Infra-estrutura
desthada a viabllizaresse propesito.

cairns II
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Art. 100 - A dug& do Munidplo na zona rural tare como principals

objedvos:

I - ofereoer meios pare assegurar ao pequeno produtor e ao trabalhador
rural condig5es de trabalbo e de mercado pars os sets produbas, a rentabilidade dos
empreendimentos e a melhoria das condk;Oes de vida e been ester da populayäo rural;

II - garantir o esooarnento da product-1o;	 kb



III - incentivo a organizacâo para a utilizacão racional e preservac5o dos
recursos naturals;

IV- implantacklo de agroindtistrias;
V - a pmmocio, inclusive em regime de cooperaCcio, de assistencla

têcnica e econOrnica a manutenc* da atividade' agricola de subsistancia em
propriedades de miniftindio;

VI - a implantacio de reflorestamento em areas sem potential a
producâo de alimentos, cm nas que ncccssitem delta protegacTh.

Art. 101 - Como principals instrumentos para o fomento da producäo na
zona rural, o Municipio utilizara a assistancia tknica, extensào rural, o
ammzenamento, o transporte, o associativismo e a divulgacão das oportunidades de
creditos e de incentivos

cairns in
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Art. 102 - 0 Municipio deverà atuar no sentido de assegurar a todos os
cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudavel e equilibrado, bem de
use comum do povo e essential a qualidade de vida.

Parigrafo (mks) - Para assegurar efetivamente a esse direito, o
Municipio devera articular-se corn os Orgãos estaduais, regionals e federais
competentes e ainda, quando for o caso, corn outros municipios, objetivando a
solucao de problemas comuns relativos a protecao ambiental.

Art. 103 - 0 municipio devera atuar mediante planejamento, controle e
fiscalizaggo das atividades, pUblicas e privadas, causadoras efetivas ou potenciais de
atteraciies significathas no meio ambiente.

annum
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Art. 104 - 0 Municipio tern no Piano Diretor, aprovado pela Cimara
Municipal, o instrumento basico da politica urban a ser executada, visando entre
outros aspectos:

I - o pleno desenvolvimento das fu "nciies sociais da cidade, dos bairros e
dos distritos, garantindo o bem-estar dos seus habitantes, em consonancia com as
politicas socials e econeimicas do Municipio.

II - adocäo de politica habitacional articulada corn os OrgSos estaduals,
regionais e federais competentes;

III - criterios que assegurem a fun "cho social da propriedade;
IV - protecào ambiental contra a poluiciio;
V - prioridade a pedestres e usuarios de transporte coletivo;



VI - acesso as pessoas portadoras de deficiência fisica ao transporte
priblico e as edifkacties;

VII - desapropriac* das areas de comprovada especulacao imobilléria;
VIII - areas espedais de interesse social, urbanistico, paisagistico e

amblental;
IX - ampliar, progressivamente, a responsabilidade local pela prestacao

de servicos de saneamento bcisico;
X - executer programas de saneamento em areas pobres, atendendo a

popular* de babe renda, corn solugees adequadas e de baixo custo pare o
abastecimento de ague e esgoto sanitirlo;

XI - executer programas de educat* sanItfiria e melhorar o nivel de
partidpacao das cornunidades na solucao de seus problernas de saneamento;

CAPITOL° V
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Art. 105 - A same é direito de todos os municipes e dever do Poder

assegurada mediante politicas socials e econOmicas que visem a eliminacio
do risco de doencas e outros agravos e ao acesso universal e igualltario as ag5es e
servicos pare a sua promulgacio, protecao e recuperacao.

Art. 106 - As agOes de sailde sac) de relevancia pUblica devendo sua
execucao ser felta preferencialmente atraves de servicos pUblicos e,
complementarmente, atravds de servicos de terceiros.

ParIgrafo 0nico - E vedado ao Municiplo cobrar do usuario pela
prestacao de servIcos de assisténda a saade mantidos pelo Poder Ptiblico ou
contratados corn terceiros.

Art 107 - 0 Municiplo Integra, corn a Uniao e o Estado, corn recursos da
Seguridade Social e de seu on7nento prOprio, o Sistema Onto, de Satide, cujas Kees
e servicos pablicos, na sua circunsaicio territorial, urbana e rural, sao por ele
dirigidos, corn as seguintes diretrizes:

I - atendimento integral, corn prioridade pare as atividades preventives,
sera prejuizo dos servIcos assMenclais;

II - panic/pa:* da comunIdade, assegurando que:
a assistanda a sairde a livre a iniciativa privada;
as instituiciies privadas poderao participar, de forma complementar,

do Sistema Unto de Satide, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
pUblico ou convanio, tendo preferencia as entidades filantrdpicas e as sem fins
lucrativos;

III - esforcos na promorAo:
a) da format* de conscitsncia sanitaria individual desde a infancia,



bem como em ag5es de vigilancia sanitaria e epldemiolegica;
de servigos de assistencia a maternidade, a inffincia, a adolescencia e

a velhice;
de combate as molóstias especificas, contagiosas e infecto-

contaglosas;
d) de servicos hospitalares e ambulatoriais, cooperando corn a Unifio, o

Estado e as iniciativas particulares e filantrepicas;
IV - realizaCeo:

de inspecao medics, nos estabelecimentos de ensino municipal;
de servico social, no 'ambito de sua competencia, favorecendo e

coordenando as iniciativas particulares que visem a este objetivo;
de obras que, por natureza e extens5o, não possam ser atendidas

pelas instituiceies de carater privado;
de piano de assistencia social do Municipio nos terms que a lei

estabelecer, tendo por objetivo a correcäo dos .desequilfbrios do sistema social e a
recuperagao dos elementos desajustados e visando desenvolvimento social
harmOnico;

V - sistema de tratamento medico-odontolOgico para escolares e
comunidades carentes urbanas e rurais, de acordo corn as disponibilidades
orr,amenterias;

VI - politica para uso e doacâo de sangue, hemo-derivados e
transplantes de Orgaos, que impeca a comercializacao merceneria, os riscos
detectiveis, considere os doadores e garanta o controle pUblico e a eficiencia
terapeutica;

VII - controle de qualidade da ague de abastecimento do Municipio, bem
como a ampliagão e o aperfeicoamento da sua fluoretagfio;

VIII - apoio a pesquisa na area medico-hospitalar;
IX - tratamento especifico ao lixo hospitalar;
X - garantia de acesso dos interessados a informaCão de todos os

aspectos inerentes a Saiide PCiblica;
XI - implantacäo de sistemas de unidades ambulatoriais meveis ou

permanentes integrado a sistemas educacionais, culturais, assistenciais e de lazer;
XII - colaboraclio no combate e na prevencao ao uso do taxico;
XIII - estimulacão a forma* de recursos humanos na area da made e

da assistencia social;
XIV - proibi 'câo de comerclalizacao de produtos cariogenicos nos

estabelecimentos escolares;
XV - prioridade dos recursos humanos e econeimicos destinados

odontologia pUblica, para agaes, metodos, sistemas ou tratamento preventivo e
educativo, concentrando-se no combate a causa da doenca cede dental e da gengival;

XVI - igualdade a assistencia de saUde sem preconceitos ou privilegios de
qualquer especie.

Art 3.08 - Lei Complementar de diretrizes municipais da saUde
determinare polfticas e awes da satide e da assistencia social do municipio de Celso
Ramos, obedecidos os principios e preceitos desta Lei Orgánica.
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Art. 109 - A Educagao, direito de todos, dever do Roder póblico e da
familia, ficare assegurada no Municipio de Celso Ramos atraves da coexistencia de
instItuictes pablicas e privadas de ensino.

Art. 110 - E dever do Municipio ministrar o ensino preferencialmente
pre-escolar e fundamental, observados os principios da gratuidade e da
obrigatoriedade e assegurando amplas condicoes de funcionamento da Retie Pirblica
das Escolas Municipals.

Art. in - E garantido aos pais, professores, alunos e funcionerios
organizarem-se em todos os estabelecimentos municipals de ensino atraves de
associacOes, gremios e outras formas, admitindo-se a cobranga de taxas para o seu
perfeito fundonamento.

Art. 112 - 0 Municipio de Celso Ramos organizara o sistema municipal
de ensino, articulado corn o sistema estadual, fixando-the as diretrizes em lei e
garantindo:

I - o acesso do educando pre-escolar e fundamental;
II - o atendimento educacional especializado aos portadores de

III - a oferta de ensino noturno regular adequado as condiceles do

IV - o atendimento ao educando no ensino fundamental, atraves de
programas suplementares de material didatico-escolar, transporte, alimentaCeo e
assistencia a saóde, especialmente nas regiees carentes urbanas e rurais;

V - o ensino fundamental gratuito aos que a ele nä° tiveram acesso na
idade prepria;

VI - o ensino religioso, de matricula facultativa, que constituire disciplina
dos horerios normals das escolas pablicas de ensino fundamental.

Art. 113 - 0 Municipio estimulare:

I - o ensino tecnico-profissional;
II - o desenvolvimento da ciencia, da pesquisa e da tecnologia;
III - a implanta "cao do 2° Grau na periferia.

Art. 114 - 0 Municipio fare anualmente o recenseamento da populagáo
escolar e o chamamento dos educandos para o ensino fundamental e estimulara:

I - a permariencia na escola;
II - o prosseguimento aos demais niveis de ensino.

defic iencia;

educando;



Art. 115 - 0 Municipio aplicarS, anualmente, nunca menos de 25%
(vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferencias do Estado e da Unik, na manutencio 	 e
desenvolvimento do ensino.

CAPiTOLO
DUPITIPMS Di =MIA

Art. 116 - 0 Municipio garante aos municipes o piano exerciclos dos
direitos culturais, o incentivo a cultura em suas mUltiplas manifestageies e o acesso as
suas fontes, apoiando e estimulando a producao, a valorizag5o e a difus5o das
manifesta0es culturais.

Art. 117 - 0 Municipio promovera:

I - defesa do patrimeinio histerico, paisagistico, cultural e artistico;
II - preservagäo das caracteristicas cutturais da cidade, manutengio e

manuteny5o da entidade Celsoramense;
III - integracäo corn a comunidade regional, visando a defesa do

patrimanio histOrico, paisagistico, cultural, artistico comuns;
IV - centralizacao da documentagão de caracteristica da administrack

ptiblica no Arquivo Priblico e HistOrico do Municipio;
V - preservacäo dos sitios, edificaciies e monumentos de valor histárico,

artistico e cultural;
VI - programas culturais junto as escolas pablicas, a zona rural e

populacao dos bairros e distritos

C.APhIlL0 VIII
DIRDMIZES DA COI E& DO ADOLUCENTE

DO BODO E DA Mika

Art. 118 - 0 Municipio promovern:

I - programas que assegurem a convivência familiar ideal corn a
comunidade;

II - estimulo as famillas e as organizacaes# socials para a formacio moral,
&tea, tisica e intelectual da juventude;

III - colaboragão corn as entidades assistendais que vlsem a proteCio e a
educagâo da crianc,a;

IV - amparo as pessoas idosas assegurando a sua participacäo na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito a
villa;

V - conscientiza0o de seus municipes para corn a paternidade
responsive', divulgando os metodos de planejamento familiar, respeitando a
fisiologia e a psicologia; 	 Kb



VI - colaboracao can a Undo e o Estado para a solugao do problema da
crianca e do adolescente em situagão de abandono, risco social ou com desvio de
conduta;

VII - isonomia de tratamento entre a crianca rural e a urbana;
VIII - acesso das criancas carentes ao ensino formal profissionalizante.

CASIIILO Et
111117111111 DO ESPORTE

Art. 119 - E dever do Municipio incentivar praticas desportivas formals e
ria'o-fonnais como direito de todos, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associacites
quanto a sua organizacao a funcionamento;

II - o apoio a promocao prioritaria do desporto educacional e, em casos
especiais, do desporto de alto rendimento;

III - o incentivo as manifestacaes desportivas de tradicao local;
IV - o apoio as entidades organizadas pare coordenar e administrar o

desporto nas respectivas areas.

Art. 120 - 0 Municipio desenvolvera programas de esporte pare todos,
construindo, no ambito do planejamento urbano e rural, quadras polivalentes para a
pritica dos esportes coletivos.

Art. 121 - 0 Municipio considera o esporte e o lazer fundamentals ao
aperfeicoamento da comunidade.

Swam
suromelts MAUS

Art. 122 - As leis complernentares e as leis ordinerias decorrentes da Lei
Organica do Municipio de Celso Ramos clever& ter as discusges iniciadas em ate 180
(cento e oitenta) dies, contados da promukiactio desta e concluidas em igual prazo, a
contar da data de inicki do seu trandte no Legislativo.

Art. 123 - A remunerac,ao do Prefeito Municipal nä° podere ser inferior a
main remuneractio gaga ao servidor do Municipio na data de sua fixacao.

Art. 124 - 0 Regimento Intemo da Camara Municipal, a ser promulgado
em ate 180 (cento e oitenta) dias da data de promulgaraho' desta Lei Organica, tere a
forma de Decreto Legislativo, gerando efeitos tambem extemos e disciplinary normas
e procedimentos decorrentes desta, que nao privativos de lei.

Art. 125 - Os recursos destinados a Camara Municipal, inclusive creditos
suplementares eespeciais, ser-lhe-ao entregues ate o dia 20 (vinte) de cada mes,



impreterivelmente, constituindo, o retardamento ou a negativa injustificada, crime de
responsabilidade, punivel corn a cassacao do mandato, na forma da lei.

Paraigrafo (wilco - Os recursos mensais, destinados as despesas
ordinarias da Cámara Municipal, seat, repassados na forma de duodècimo, o qual
corresponde a 1/12 (urn doze avos) do seu orcamento global anual.

Art. 126 - 0 Municipio mandarâ imprimir esta Lei OrgSnica para
distribuicão gratuita nas escolas e nas entidades representativas da comunidade.

Art. 127 - Esta Lei Orgänica, aprovada pela Camara Municipal, sera por
ela promulgada e entrana em vigor na data de sua publicack, revogadas as
disposicaes em contrario.

Celso Ramos, 26 de novembro de 1998.

COMISSAO DE LEGISLA00, JUSTICA E REDAC.A0 FINAL

Presidents:	 hacir Jose Moro
Vice-Pres.:	 Leopoldo A. Demarch
Membro:	 Angelir B. Rosso

COMISSAO DE FINANCAS E ORCAMENTO

Presidents:	 Aldair A. de Lorenzi
Vice-Pres.:	 Jose A. de Mania
Membro:	 Leopoldo A. Demure!.

COMISSAO DE OBRAS E SERVKOS PUBLICOS

Presidente:	 Jose A. de Mania
Vice-Pres.:	 Waldomiro R. da Silva
Membro:	 Itacir J. Moro

COMISSAO DE EDUCAcAO, SAODE E ASSIST. SOCIAL

Presidents:	 Leopoldo A. Demure!.
Vice-Pres.:	 Aldair A. de Lorenzi
Membro:	 Jose Grassi
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HISTeiRICO
0 Municipio de CELSO RAMOS, SC, foi triado pelt* Lei if 7.585, do 26 de

abril de 1989, sancionada polo Govemador do Estado do Santa Catarina, em exercicio, Dr.
CASILDO JOAO MALDANER.

A populace° do Municipio 4 de aproximadamente 7.500 habitantes.

A area territorial e dc aproximadamente 200 Km' c situa-se no Triingulo da
juncau do Rio Canons corn o Rio Pelotas, confrontando-sc no None corn o Rio Canons, ao
Sul corn o Rio Pelotas, a Leste coin o Municipio do Anita Garibaldi e a Oeste pelos rios
Canons e Pelotas.

A cidade de CELSO RAMOS iniciou-se com a chegada dos primeims
colonizadores de ()nom italiana, advindos do Sul do Estado de Santa Catarina c, seus pais c
uncestrais pnwindos quase todos do provincias da Italia.

Em 25 de janeim do 1936 foi construida n primcira capcla de madeira, ondc
hole se encontra a Igreja Matriz, dedicada a São Paulo Arkistolo.

Quando ern julho de 1939, a cstrnda Estadual estava chcgando, o NCIeleo
Urbano estava se fonnando. I lavia tres casas do comercio, uma serraria, uma sapataria.
uma ferraria.

Em 1940, quando foi inaugurada a Estrada ató Tupitinga, no Munition)
vizinho dc Campos Novo& estavam presentcs a solenidade 0 entio Govenrador do Estado
Sr. Nereu Ramos, o Prefeito Municipal de Lagos. o 'lisp° do nossa Diocese. Dom Daniel
Henrique Hestia. Apeis discursos e festojos, nossa comunidade do Coli,nia Silo Paulo, eons)
era popularmentc chamada, passou a oficialmente, para homenagear no Govenindor quo
escolheu o nome de sou irmito CELSO RAMOS, polo merit° na concretizacao do aherturn
do estrada inaugurada.

CeIse Ramos, sempre foi tuna colOnia florescente, gracas a tenacidadc c o
trahalho de seus iniciadores e ptw Corea desse desenvolvimento apesar de estar lunge du
centms urbanos foi pmgredindo lentamente.

Pela Lei Municipal n' 145/57 do 14 de dezembro do 1957, foi emit() criado o
Distrito de Celan Ramos, somando mais urn distrito ao municipio do Lagos.

A 12 de Maio de 1984, iniciou-se o Movimento Emancipacionista.

A instalacito do novo Municipio deu-se ern 01 de janeiro de 1990, corn a posse
do primeim Prefeito c vereadores eleitos cm 15 de novembm do ano anterior. Sr. Cerci de
Lorenzi e o Viec-Prefeito Sr. Andre Guarda.

A posse foi presidida polo vercador eleito no mesmo pleito Sr. Lorivaldo
Rietta. Nibs a cerimAnia de posse foi eleita a mesa (la Camara, presidida polo Sr. Nelson
Goncalves Raizel. Os demais vereadores eleitos foram: Edgar Grassi, Algeu Kimecheff,
Claudio Grassi, I .conir AntOnio Pens°, 1.copoldo Antonio De March, Lorivaldo Rietta, lido
Pelozatto e I Ido Kiln:frode Medeims.



iNDICE

Mesa Diretora Organica 	 2
Preambulo 	 3
Titulo I - Dos Principios Fundamentals 	 4

" II - DisposicOes Fundamentals 	 4
" III - Competencia Municipal 	 5
" IV - Governo Municipal:

Capitulo I - Poderes Municipals 	 6
"	 II - Poder Legislativo:

Seca- 01 - Camara Municipal 	 6
" II - Atribuicaes da Ca*mara Municipal 	 7
" III - SecOes da Camara 	 9
" IV - Posse 	 10
" V - Mesa Diretora 	 11

Subsecäo I - Eleicão da Mesa 	 11
Su bsecao II - Atribuicäo da Mesa 	 11
Su bsecio III - Presidente, Vice-Presidente e Secretarios 	 12

Segão VI - ComissOes 	 12
" VII - Dos Vereadores:

Su bsecäo I - DisposigOes Gerais 	 13
Subsecao II - Incompatibilidade 	 13
Subseck III - Licences e Suplentes 	 15

Seck VIII - Remuneracâo dos Agentes Pablicos 	 16
"	 IX - Processo Legislativo:

Subsecao I - DisposiOes Gerais 	 16
Subseck II - Emendas a Lei Organica Municipal 	 16
Subseck III - Leis 	 17

Seca° X - Controle das Contas Municipais 	 19
Capitulo III - Poder Executivo
Seca. ° I - Prefeito Municipal 	 ' 21

"	 II - ProibigOes 	 22
" III - Licencas 	 23
" IV - Atribu iyOes do Prefeito 	 23
"	 V - Responsabilidade do Prefeito 	 24

VI -Transicao Administrativa 	 25
" VII - Secret:al-los Municipais 	 25

Titulo V - Administracäo PUblica:
Capitulo I - Disposicaes Gerais 	 26

"	 II - Atos Municipais 	 27
"	 III - Sistema Tributario:

Secäo I - Principios Gerais 	 28
" II - Tributos Municipais 	 29

Capitulo IV - Orcamentos:
Segao I - DisposicOes Gerais 	 29



Segäo II - Emendas aos Projetos Orcamentarios 	 30
Capitu to V - Obras e Servicos PUblicos 	 30
Titulo VI - Ordem EconOmica e Social Disposigifies Gerais 	 31
Capitulo I - Diretrizes EconOmicas 	 31

"	 II - Diretrizes Rurais 	 32
"	 III - Diretrizes do Meio Ambiente 	 33
"	 IV - Diretrizes Urbanas 	 33
"	 V - Diretrizes da Sande, Assistencia e Previdencia Social 	 34
"	 VI - Diretrizes da Educag5o, da Ciencia e da Tecnologia 	 36

. " VII - Diretrizes da Cu Itura 	 37
" VIII - Diretrizes da Crianca, do Adolescente, do idoso e da familia 	 37
"	 IX - Diretrizes do Esporte 	 38

Titulo VII - DisposigOes Finais eTransitOrias 	 38
Mesa Diretora 	 39
I-IISTORICO 	 40


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42

