
 

         CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: ( 11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

1 
 

 

LEI ORGÂNICA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SALESÓPOLIS 

                                             
 
                       Os legítimos representantes do povo do Município da Estância Turística 
de Salesópolis, Vereadores da Câmara Municipal, exercitando plenamente os poderes constituintes 
declarados na Constituição da República Federativa do Brasil, com o propósito de disciplinar as ações 
da Administração Municipal para, em seu território, dar efetividade às fundamentais garantias 
constitucionais do cidadão e promover, com a participação da população, digna qualidade de vida aos 
munícipes, através do desenvolvimento compatibilizado com a preservação das suas tradicionais 
características, promulgam sua Lei Orgânica. 
 
 

TÍTULO   I 
 

Disposições Preliminares 
 

DO MUNICÍPIO 
 
 

ARTIGO 1º - O Município da Estância Turística de Salesópolis, pessoa 
jurídica de direito público interno, é unidade territorial que integra a organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa 
nos termos assegurados pela Constituição da República, Constituição do Estado e por esta Lei 
Orgânica. 

 
ARTIGO 2º - O Município da Estância Turística de Salesópolis, criado em 

1857, contendo espaços territoriais especialmente protegido de porção da Serra do Mar e da nascente 
do Rio Tietê, tem suas divisas municipais estabelecidas pela Lei Estadual Nº 8.092, de 28 de fevereiro 
de 1964. 

 
Parágrafo único - A alteração dos limites do território do Município só 

poderá ser feita por lei estadual precedida de plebiscito e desde que preserve a continuidade e a 
unidade histórico-cultural do ambiente urbano.  

 
ARTIGO 3º - São símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e o Hino, 

representativo de sua cultura e história.  
 

ARTIGO 4º - A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de 
cidade, enquanto a sede do Distrito adquire a categoria de vila.  
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TÍTULO   II 
 

Da Competência Municipal  
 
 

ARTIGO 5º - Compete ao Município:  
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 

democráticas e conservar o patrimônio público;  
II - proteger os documentos, as obras de arte e outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural e os monumentos, impedindo-lhes a evasão, a destruição ou 
descaracterização, bem como as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

III - proporcionar os meios de acesso à cultura, à ciência e à educação; 
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observado o disposto nesta Lei 

Orgânica e na legislação estadual pertinente; 
V - constituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, 

serviços e instalações, conforme dispuser a lei; 
VI - criar, organizar e equipar a Brigada de Bombeiros; 
VII - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas, recebendo do Estado:  
a) compensação financeira pelas restrições decorrentes de 

instituição, em seus territórios, de espaços por ele 
especialmente protegidos;  

b) contribuições para o seu desenvolvimento em razão da 
localização, no território do Município, de reservatórios hídricos a 
serviço de outro Município;  

c) preservar as florestas, flora e fauna, ficando responsável pela 

sua reposição, aquele que lhe causar degradação; 
VIII - compatibilizar a atividade extrativa vegetal, para a qual o território 

do Município tem especial vocação econômica, com a preservação da fauna e flora peculiares, na 
porção, em seu território da Serra do Mar;  

IX - constituir a Defesa Civil;  
X - legislar sobre: 

a) instituições de impostos, bem como sua arrecadação e 
aplicação:  

1. sobre a propriedade  predial  e  territorial  urbana,  com 
progressividade definida em lei, de forma a assegurar o 
cumprimento da função social da propriedade; 

2. transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, 
de  bens  imóveis,  por  natureza  ou   acessão física,  e de 
direitos reais  sobre  imóveis,  exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos à sua aquisição; 
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3. vendas a varejo de combustíveis líquidos  e gasosos, 
exceto óleo diesel;    

4. serviços de qualquer natureza; 
b) instituição de taxas, em razão do poder de polícia ou pela   

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos                                                            
específicos e divisíveis, prestados aos  contribuintes ou                                                
postos à sua disposição; 

c) instituição de contribuição de melhoria, que será exigível sempre 
que a execução da obra pública municipal beneficiar seletiva e 
patrimonialmente um contribuinte ou um definido grupo de 
contribuintes; 

d) concessão de anistia ou remissão de tributos; 
e) garantida a participação popular, criação, organização e 

supressão de distritos; 
f) instituição da cobrança de pedágio pela utilização de vias 

conservadas pelo Poder Público Municipal; 
g) assuntos de interesse local; 

XI - implantar a política urbana, elaborar e executar o Plano Diretor e 
planejar e controlar o uso, parcelamento ou ocupação do solo do território municipal; 

XII - organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou 
permissão, entre outros, os seguintes serviços: 

a) transporte coletivo urbano e intramunicipal, que terá          caráter 
essencial;  

b) abastecimento de água e esgotos sanitários; 
c) mercados, feiras e matadouros municipais;  
d) serviços funerários e cemitérios;  
e) iluminação pública;  
f) limpeza pública, coleta domiciliar e seletiva do lixo, bem como de 

sua destinação final;  
XIII - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado: 
a) programas de educação infantil e de ensino fundamental; 
b) serviços de atendimento à saúde da população, especial 

proteção às pessoas portadoras de deficiência; 
c) programas de alfabetização; 

XIV - promover: 
a) a cultura, o desporto, a recreação e o turismo local, incentivando-

o como fator de desenvolvimento sustentável;  
b) programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 
c) licenciamento ambiental para empreendimento de pequenos  

impactos em cooperação e/ou convênio com o Estado ou/e 
União.  
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XV - realizar serviços de assistência social, diretamente ou por meio de 
instituições privadas, conforme critérios e condições fixadas em lei; 

XVI - fomentar, através de políticas diferenciadas no tratamento jurídico, 
administrativo, tributário e fiscal: 

a) a criação de cooperativas e outras formas de associações; 
b) a indústria do turismo, artesanato e o agronegócio como fator de 

desenvolvimento social e econômico; 
c) as atividades educacionais e culturais.                                                                  

XVII - executar obra de: 
a) abertura, pavimentação e conservação de estradas municipais, 

identificadas por nome, quilometragem e largura; 
b) conservação dos acessos abertos, mediante prévio alvará 

municipal, até o acesso privativo do último proprietário ou 
possuidor por justo título;  

c) drenagem pluvial e tratamento de seus cursos de água interiores; 
d) construção e conservação de parques, jardins e hortos florestais; 
e) edificação e conservação de prédios públicos municipais; 

XVIII - fixar : 
a) taxas e tarifas dos serviços públicos;  
b) horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, 

comerciais e de serviços; 
XIX - conceder licença para: 

a) localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos 
industriais, comerciais e de serviços; 

b) afixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e 
utilização de alto-falante para fins de publicidade e propaganda; 

c) exercício de comércio eventual ou ambulante; 
d) realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos; 
e) prestação de serviços autorizados, permitidos ou concedidos 

pelo Poder Público; 
f) empresas de mineração que pretenderem lavrar minerais sob o 

regime de licenciamento, observados os prazos e as extensões 
fixadas em Lei Federal; 

XX - acompanhar as concessões de pesquisa ou lavra de recursos 
minerais e hídricos em seu território, registrá-la e fiscalizar o aproveitamento econômico;  

XXI - sinalizar as vias públicas urbanas e rurais;  
XXII - regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos; 
XXIII - instituir regime jurídico único para os servidores da administração 

pública direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como planos de carreira. 
 

ARTIGO 6º - Além das competências previstas no artigo anterior, o 
Município atuará em cooperação com a União e o Estado para o exercício das competências 
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enumeradas no artigo 23 da Constituição Federal, desde que as condições sejam de interesse do 
Município. 
 
 

TÍTULO   III 
 

Da Organização dos Poderes Municipais 
 
 

CAPÍTULO  I 
 

Disposição Preliminar  
 
 

ARTIGO 7º - São Poderes Municipais, independentes e harmônicos entre 
si, o Executivo e o Legislativo.  
 
 

CAPÍTULO   II 
 

Do Poder Legislativo 
 
 

SEÇÃO   I 
 

Da Câmara Municipal 
 

ARTIGO 8º - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 
órgão público dotado de personalidade judiciária, composta de vereadores eleitos pelo voto direto e 
secreto, para cada legislatura, entre cidadãos no exercício dos direitos políticos, conforme legislação 
eleitoral vigente. 

 
Parágrafo Único - Cada legislatura terá a duração de 04 (quatro) anos. 
 
ARTIGO 9º - A Câmara é composta por vereadores eleitos pelo sistema 

proporcional, como representantes do povo, com mandato de 04 (quatro) anos, observados os limites 
estabelecidos no artigo 29, IV, b, da Constituição Federal. 
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ARTIGO 10 - Salvo disposição em contrário desta Lei Orgânica, as 
deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente 
a maioria absoluta de seus membros. 

 
 

      SEÇÃO   II 
 

Da Posse 
 
 

ARTIGO 11 - A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão preparatória, a 
partir de 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros. 

 
§ 1º - Sob a presidência do Vereador mais votado entre os presentes, 

todos os Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, na forma estabelecida pelo Regimento 
Interno da Câmara Municipal. 

 
§ 2º - O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, 

deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal. 
 
§ 3º - No ato da posse, os Vereadores deverão fazer declaração 

pormenorizada de seus bens e registrá-la em ata, sendo tal declaração anualmente atualizada nos 
competentes livros de registro, até a primeira sessão ordinária legislativa, ato que deverá ser repetido 
na última sessão ordinária do mandato. 

 
 

SEÇÃO   III 
 

Da Remuneração dos Agentes Políticos 
 
 

ARTIGO 12 – A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos 
Secretários Municipais, do Presidente da Câmara e dos Vereadores será fixada nos termos e princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, atendidos os seguintes preceitos: 

I - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 
fixados por lei, de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os artigos 37, XI, 39, § 4°, 
150, II, 153, III e 153, § 2°, I, da Constituição Federal; 

II - subsídios do Presidente da Câmara e dos Vereadores fixados por lei, 
de iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele 
estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais, observado o disposto nos artigos 39, § 4°, 57, 
§ 7°, 150, II, 153, III e 153, § 2°, I, da Constituição Federal. 
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III - o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Presidente da 
Câmara e Vereadores serão remunerados, exclusivamente, por subsídios fixados em parcela única, 
vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória, obedecendo em qualquer caso, o disposto no artigo 37, X e XI, da 
Constituição Federal.  

IV - a remuneração do Presidente da Câmara e dos Vereadores terá 
como limite máximo o valor percebido como remuneração pelo Prefeito Municipal.  

 
ARTIGO 13 - Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão, anualmente, 

os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. 
 
ARTIGO 14 - A não fixação da remuneração do Prefeito, do Vice–

Prefeito, dos Secretários Municipais, do Presidente da Câmara e dos Vereadores, até a data prevista 
nesta Lei Orgânica, implicará em suspensão do pagamento da remuneração dos Vereadores pelo 
restante do mandato. 

 
Parágrafo único - No caso da não fixação, prevalecerá a remuneração 

do mês de dezembro do último ano da legislatura, sendo este valor atualizado monetariamente pelo 
índice oficial. 

 
ARTIGO 15 - A lei fixará critérios de indenização de despesas de viagem 

do Prefeito, do Vice–Prefeito, dos Secretários Municipais, do Presidente Câmara e dos Vereadores.  
Parágrafo único - A indenização de que trata este artigo, não será 

considerada como remuneração. 
  
 

SEÇÃO   IV 
 

Das Atribuições da Câmara Municipal 
 
 

ARTIGO 16 - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor 
sobre as matérias de competência do Município e especialmente: 

I - sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a 
legislação federal e estadual, notadamente no que diz respeito: 

a) à saúde, à assistência pública e à proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; 

b) à proteção de documentos, obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, como os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos do 
Município; 
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c) ao impedimento da evasão, à destruição e descaracterização de 
obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural 
do Município; 

d) à abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
e) à proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição; 
f)  ao incentivo à indústria, ao comércio e ao turismo; 
g) à criação de distritos industriais; 
h) ao fomento da produção agropecuária e à organização do 

abastecimento alimentar; 
i)  à promoção de programas de construção de moradias, 

melhorando as condições habitacionais e de saneamento 
básico; 

j)  ao combate às causas da pobreza e aos fatores da 
marginalização, promovendo a integração social dos setores 
desfavorecidos; 

k) ao registro, ao acompanhamento e à fiscalização das  
concessões de pesquisa e exploração de recursos  hídricos e 
minerais em seu território; 

l)  ao estabelecimento e à implantação da política de educação para 
o trânsito; 

m)  à cooperação com a União e o Estado, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, atendidas as 
normas afixadas em lei complementar federal; 

n) ao uso e ao armazenamento dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins; 

o) às políticas públicas do Município; 
II - legislar sobre tributos municipais, bem como, autorizar isenções e 

anistias fiscais e remissão de dívidas; 
III - votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, a lei de 

diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais; 
IV - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações 

de crédito, bem como a forma e os meios de pagamentos; 
V - autorizar a concessão de auxílios e subvenções; 
VI - autorizar a concessão de serviços públicos;  
VII - autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais; 
VIII - autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais; 
IX - autorizar a alienação de bens imóveis; 
X - autorizar a aquisição de bens imóveis, quando se tratar de doação; 
XI - dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos, 

mediante prévia consulta plebiscitária; 
XII - deliberar sobre os projetos propostos para criação, transformação e 

extinção de cargos, empregos e funções públicas, vencimentos, remuneração e respectivas 
atribuições; 
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XIII - aprovar o plano diretor; 
XIV - delimitar o perímetro urbano; 
XV - autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e 

logradouros públicos; 
XVI - autorizar a criação de guarda municipal, que se destinará a proteger 

bens, serviços e instalações do Município; 
XVII - legislar sobre o ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do 

solo urbano. 
 
Artigo 17 - Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, 

as seguintes atribuições: 
I - eleger sua Mesa Diretora, bem como destituí-la na forma desta Lei 

Orgânica e do Regimento Interno; 
II - elaborar o seu Regimento Interno; 
III - fixar os subsídios do Prefeito, do Vice–Prefeito, dos Secretários 

Municipais, do Presidente da Câmara e dos Vereadores, observando-se o disposto no inciso V, do 
Artigo 29, da Constituição Federal e o estabelecido nesta Lei Orgânica; 

IV - exercer, com auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual 
competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

V - julgar as contas anuais do Município e apreciar os relatórios sobre a 
execução dos planos de governo; 

VI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem de sua 
função regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

VII - dispor sobre sua organização, funcionamento, vigilância, criação, 
transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixar a respectiva 
remuneração; 

VIII - mudar temporariamente sua sede; 
IX - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta e funcional; 
X - proceder à tomada de contas do Prefeito Municipal, quando não 

apresentadas à Câmara dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa; 
XI - processar e julgar o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, na forma 

desta Lei Orgânica; 
XII - representar ao Procurador Geral da Justiça, mediante aprovação de 

2/3 (dois terços) dos seus membros, contra o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais ou  
ocupantes de cargos da mesma natureza, pela prática de crime contra a Administração Pública de que 
tiver conhecimento; 

XIII - dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia e 
afastá-los definitivamente do cargo, nos termos previstos em lei; 

XIV - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores 
para o afastamento do cargo; 
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XV - criar comissões especiais de inquéritos para tratar de fato 
determinado que se inclua na competência da Câmara Municipal, sempre que, pelo menos, 1/3 (um 
terço) dos membros da Câmara requerê-lo; 

XVI - convocar os Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da 
mesma natureza para prestar informações sobre matéria de sua competência; 

XVII - solicitar informações ao Prefeito Municipal sobre assuntos 
referentes à Administração; 

XVIII - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XIX - decidir sobre a perda de mandato  de  Vereador,    por   voto  aberto 

e maioria absoluta, nas hipóteses previstas nesta Lei Orgânica; 
XX - conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente 

prestado serviços ao Município, mediante Decreto Legislativo apresentado e aprovado por 2/3 (dois 
terços) de seus membros;  

XXI - requerer informações e documentos dos Secretários Municipais e 
responsáveis por órgãos da administração direta e indireta do Município sobre assunto relacionado 
com sua pasta, importando crime de responsabilidade, não só o fornecimento de informações falsas, 
como também a  recusa ou não atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual 
período, desde que solicitado e devidamente justificado. 

 

 
SEÇÃO   V 

 

Do Exame Público das Contas Municipais 
 
 

ARTIGO 18 - As contas do Município ficarão à disposição dos cidadãos 
durante 60 (sessenta) dias, a partir de 15 (quinze) de abril de cada exercício, no horário de 
funcionamento da Câmara Municipal, em local de fácil acesso ao público. 

 
§ 1º - Consultas às contas municipais poderão ser feitas por qualquer 

cidadão, independente de requerimento, autorização ou despacho de qualquer autoridade. 
 
§ 2º - A consulta só poderá ser feita no recinto da Câmara e haver pelo 

menos 03 (três) cópias das contas à disposição do público. 
 
§ 3º - Reclamações poderão ser apresentadas e deverão: 
I - ter a identificação e a qualificação do reclamante;  
II - ser apresentadas em cinco vias no protocolo da Câmara; 
III - conter elementos e provas nas quais se fundamenta o reclamante. 
 
§ 4º - As vias de reclamação apresentadas no protocolo da Câmara terão 

a seguinte destinação: 
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I - a primeira via deverá ser encaminhada pela Câmara ao Tribunal de 
Contas ou órgão equivalente, mediante ofícios; 

II - a segunda via deverá ser anexada às contas à disposição do público 
pelo prazo que restar ao exame e apreciação; 

III - a terceira via se constituirá em recibo do reclamante e deverá ser 
autenticada pelo servidor que a receber no protocolo; 

IV - a quarta via será arquivada na Câmara Municipal; 
V - a quinta via será encaminhada ao Prefeito Municipal. 
 
§ 5º - A anexação da segunda via, de que trata o inciso II do § 4º deste 

Artigo, independerá do despacho de qualquer autoridade e deverá ser feita no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas pelo servidor que a tenha recebido no protocolo da Câmara, sob pena de suspensão, sem 
vencimentos, pelo prazo de 15 (quinze) dias.  

 
ARTIGO 19 - A Câmara Municipal enviará ao reclamante cópia da 

correspondência que encaminhou ao Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 
 
 

SEÇÃO   VI 
 

Da Eleição da Mesa 
 

 

ARTIGO 20 - Imediatamente depois da posse, os Vereadores se reunirão 
sob a presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da 
Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados. 

 
Parágrafo Único - Não havendo número legal, o Vereador mais votado 

dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões  diárias,  até  que  seja eleita a 
Mesa. 

 
ARTIGO 21 - A eleição para renovação da Mesa se realizará na última 

sessão ordinária de cada ano, tomando posse, automaticamente, em 1º de Janeiro do ano 
subseqüente.  

 

Parágrafo Único - Cabe ao Regimento Interno dispor sobre a forma de 
eleição e a composição da Mesa.  

ARTIGO 22 - O mandato da Mesa será de um ano, permitida uma única 
reeleição. 

     
§ 1° - Cada Vereador poderá ocupar o mesmo cargo na Mesa apenas 

duas vezes na legislatura. 
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§ 2° - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído pelo voto de 
2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de 
suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. 

 
 

SEÇÃO   VII 
 

Das Atribuições da Mesa 
 

 
ARTIGO 23 - Compete à Mesa da Câmara Municipal, além de outras 

atribuições estipuladas no Regimento Interno: 
I - enviar ao Prefeito Municipal, até o primeiro dia de março, as contas do 

exercício anterior; 
II – propor, ao Plenário, projetos de resoluções que criem, transformem e 

extingam cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal, e projetos de leis fixando suas 
respectivas remunerações, observadas as determinações legais;                                            

III - declarar a perda de mandato de vereador, de ofício ou por 
provocação de qualquer dos membros da Câmara, nos casos previstos nos Incisos I e VIII do Artigo 39, 
desta Lei Orgânica, assegurada ampla defesa, nos termos do Regimento Interno; 

IV - elaborar e encaminhar ao Prefeito, até o dia 31 de agosto, após a 
aprovação pelo Plenário, a proposta parcial do orçamento da Câmara, para ser incluída na proposta 
geral do Município, prevalecendo, na hipótese da não aprovação do orçamento geral, a proposta 
elaborada pela Mesa; 

V - elaborar e expedir, mediante Ato, a discriminação analítica das 
dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las, quando necessário; 

VI - suplementar, mediante Ato, as dotações do orçamento da Câmara, 
observado o limite da autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para a sua 
cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias; 

VII - devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na 
Câmara ao final do exercício; 

VIII - nomear, promover, comissionar, conceder gratificações e licenças, 
pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários e servidores da Câmara 
Municipal, nos termos da lei. 

 
Parágrafo Único - A Mesa decidirá sempre por maioria de seus 

membros. 
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SEÇÃO   VIII 
 

Das Sessões Legislativas 
 
 

SUBSEÇÃO   I 
 

Da Sessão Legislativa Ordinária 
 
 

ARTIGO 24 - A sessão legislativa anual desenvolve-se de 1° de fevereiro 
a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, independente de convocação. 

 
Parágrafo único - A Câmara Municipal se reunirá em sessões ordinárias, 

extraordinárias, solenes e secretas, conforme dispuser o seu Regimento Interno e legislação 
específica. 

 
ARTIGO 25 - As sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas 

em recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele.  
 
§ 1º - Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto ou outra 

causa que impeça a sua utilização, poderão ser realizadas sessões em outro local, por decisão do 
Presidente da Câmara.  

 
§ 2º - As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da 

Câmara.    
 
ARTIGO 26 - As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação 

em contrário, tomada pela maioria absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo relevante de 
preservação do decoro parlamentar.   

 
Parágrafo único - É incumbência da Mesa em especial e de cada 

Vereador, dar a maior publicidade possível às atividades do Poder Legislativo. 
 
ARTIGO 27 - As sessões somente poderão ser abertas pelo Presidente 

da Câmara ou por outro membro da Mesa com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos seus 
membros.  

Parágrafo único - Considerar-se-á presente à sessão o Vereador que 
assinar o livro ou as folhas de presença até o início da ordem do dia e participar das votações. 
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SUBSEÇÃO   II 
 

Da Sessão Legislativa Extraordinária 
 

 
ARTIGO 28 - A convocação extraordinária da Câmara Municipal, somente 

possível no período do recesso, far-se-á:  
I - pelo Prefeito Municipal, quando este a entender necessária; 
II - pela maioria absoluta dos membros da Câmara. 
 
Parágrafo único - Na sessão legislativa extraordinária a Câmara 

Municipal deliberará somente sobre a matéria para a qual foi convocada. 
 
 

SEÇÃO   IX 
 

Das Comissões 
 
 

ARTIGO 29 - A Câmara Municipal terá comissões permanentes e 
especiais, constituídas na forma e com as atribuições definidas no Regimento Interno ou no Ato de que 
resultar a sua criação. 

 
§ 1º - Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a 

representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. 
 
§ 2º - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabem: 
I - estudar os assuntos submetidos a seu exame, manifestar sobre eles a 

sua opinião, quanto ao aspecto técnico e quanto ao mérito; 
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
III - convocar Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma 

natureza para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições; 
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 

qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VI - apreciar programas de obras e planos e sobre eles emitir parecer; 
VII - acompanhar junto à Prefeitura Municipal a elaboração da proposta 

orçamentária, bem como a sua posterior execução. 
 
ARTIGO 30 - As comissões especiais, criadas por deliberação do 

Plenário, serão: 
I - de Estudos, destinadas à análise de assuntos específicos; 
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II - de Inquérito, com a finalidade de apurar fato determinado que se 
inclua na competência municipal;  

III - de Representação, destinada ao comparecimento da Câmara em 
congressos, debates, seminários, cursos, solenidades ou outros atos que justifiquem a sua 
constituição. 

 
§ 1° - As comissões Especiais de Inquérito, que terão poderes de 

investigação semelhantes aos das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno 
do Legislativo, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante o requerimento de 1/3 (um terço) de 
seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o 
caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos  
infratores. 

 
§ 2° - A participação da Câmara Municipal em congressos, debates, 

seminários, simpósios e eventos similares, dependerão de aprovação do Plenário e será sempre 
condicionada à disponibilidade financeira do Legislativo. 

 
ARTIGO 31 - Qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao 

Presidente da Câmara que lhe permita emitir conceito ou opiniões, junto às Comissões, sobre projetos 
que nelas se encontrarem para estudo. 

 
Parágrafo único - O Presidente da Câmara enviará o pedido ao 

Presidente da respectiva Comissão, a quem caberá decidir o requerimento, indicando, se for o caso, 
dia e hora para o pronunciamento e seu tempo de duração. 
 
 

SEÇÃO   X 
 

Do Presidente da Câmara Municipal 
 
 

ARTIGO 32 - Compete ao Presidente da Câmara, além de outras 
atribuições estipuladas no Regimento Interno: 

I - representar a Câmara Municipal; 
II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos da Câmara; 
III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 
IV - promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis 

que receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenham sido 
promulgadas pelo Prefeito Municipal, sob pena de perda do mandato de membro da Mesa; 

V - fazer publicar os atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos 
legislativos e as leis por ele promulgadas; 
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VI - declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores, nos casos previstos em lei; 

VII - apresentar ao Plenário, até o dia 20 (vinte) de cada mês, o balanço 
relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior; 

VIII - requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara; 
IX - exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal, nos casos 

previstos em lei; 
X - designar comissões especiais nos termos regimentais, observadas as 

indicações partidárias; 
XI - mandar prestar informações por escrito e expedir certidões 

requeridas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações; 
XII - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com 

membros da comunidade; 
XIII - administrar os serviços da Câmara Municipal fazendo lavrar os atos 

pertinentes a essa área de gestão. 
XIV- manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força 

policial necessária para esse fim. 
XV - encaminhar a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo.  
XVI - solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção 

do Município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, para 
assegurar o livre exercício de suas funções. 

 
ARTIGO 33 - O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, somente 

manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses: 
I - na eleição da Mesa Diretora; 
II - quando a matéria exigir, para a sua aprovação, o voto favorável de 2/3 

(dois terços) ou de maioria absoluta dos membros da Câmara; 
III - quando ocorrer empate em qualquer votação no Plenário. 

 
 

SEÇÃO   XI 
 

Do Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

ARTIGO 34 - Ao Vice-Presidente compete, além das atribuições contidas 
no Regimento Interno, as seguintes: 

I - substituir o Presidente da Câmara em suas faltas, ausências, 
impedimentos ou licenças;  
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II - promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os 
decretos legislativos sempre que o Presidente ainda que se ache em exercício, deixar de fazê-lo no 
prazo estabelecido;  

III - promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis quando o 
Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado de fazê-lo, sob pena de 
perda do mandato de membro da Mesa.  
 
 

SEÇÃO   XII 
 

Dos Vereadores 
 

 

SUBSEÇÃO  I 
 

Disposições Gerais 
 
 
ARTIGO 35 - Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, 

palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 
 
ARTIGO 36 - Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar, perante 

a Câmara, sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato nem sobre as 
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

 
ARTIGO 37 - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos 

definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a 
percepção, por estes, de vantagens indevidas.  
 
 

SUBSEÇÃO  II 
 

Das Incompatibilidades 
 
 

ARTIGO 38 - Os Vereadores não poderão:  
I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações 
ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusula uniforme; 
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b) aceitar ou exercer cargo, emprego ou função, no âmbito da 
Administração Pública Direta ou Indireta municipal, salvo 
mediante aprovação em concurso público; 

II - desde a posse: 
a) ocupar cargo, função ou emprego, na Administração Pública 

Direta ou Indireta do Município, de que seja exonerável “ad 
nutun”, salvo o cargo de Secretário Municipal, desde que se 
licencie do exercício do mandato; 

b) exercer outro cargo eletivo no âmbito Legislativo ou Executivo 
Federal, Estadual ou Municipal; 

c) ser membro de Conselhos Municipais; 
d) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de 

favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público do Município, ou nela exercer função remunerada; 

e) patrocinar causa junto ao Município em que seja interessada 
qualquer das entidades a que se refere a alínea “a” do inciso I. 

 
 

SUBSEÇÃO  III 
 

Da Perda e Cassação do Mandato 
 

 
ARTIGO 39 - Perderá o mandato o Vereador: 
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 

parlamentar; 
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte 

das sessões ordinárias da Câmara, salvo se a ausência se der: 
a) por licença,  
b) por motivo de doença em si próprio, ou em pessoa da família até 

o limite de três faltas em cada ano, bastando para justificar 
essas ausências, comprovante médico ou de outro profissional 
competente; 

c) por estar em missão oficial autorizada; 
d) por motivo de força maior submetido ao Plenário da Câmara; 

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

Constituição Federal; 
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; 
VII - que deixar de residir no Município; 
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VIII - que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo 
estabelecido nesta Lei Orgânica.  

 
§ 1º - Extingue-se o mandato, e assim será declarado pelo Presidente da 

Câmara, quando ocorrer falecimento ou renúncia por escrito do Vereador. 
 
§ 2º - Nos casos dos incisos I, II, VI e VII deste artigo, a perda do 

mandato será decidida pela Câmara, por voto escrito e maioria absoluta, mediante provocação da 
Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. 

 
§ 3º - Nos casos dos incisos III, IV, V e VIII, a perda do mandato será 

declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer Vereador ou de 
partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. 

 
§ 4º - Não perderá o mandato o Vereador investido no cargo de 

Administrador do Distrito, Secretário Municipal, Assessor ou outro de diversa denominação, que sejam 
demissíveis “ad nutun”, porém, da mesma natureza, assegurado ao Vereador o direito de optar por 
vencimentos ou subsídios, bem como o de reassumir a Vereança imediatamente após seu 
desligamento do cargo. 
 

Artigo 40 - O processo de cassação do mandato de Vereador pela 
Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá o seguinte rito: (Alterado pela EMENDA À LOMS 023/2015) 

I - a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, 
com a exposição dos fatos, citação de testemunhas e a indicação das provas;  

II - se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar no 
recebimento da denúncia, no julgamento e não poderá integrar a Comissão Processante; podendo, 
todavia, praticar todos os atos de acusação;  

III - será convocado para o recebimento da denúncia o suplente de 
Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão Processante;  

IV - se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência 
ao substituto legal, para os atos de processo podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação; 

V - no caso do inciso anterior será convocado o suplente do Vereador 
Presidente da Câmara, o qual não poderá integrar a Comissão Processante, mas participará das 
votações do processo desde o recebimento da denúncia até o julgamento final;  

VI - os suplentes convocados nas hipóteses previstas nos incisos III e V, 
não participarão das discussões e votações inerentes ao processo legislativo normal, tendo atuação 
apenas no processo de cassação para o qual foram convocados;  

VII - de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira Sessão 
Ordinária, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre a sua aceitação;  

VIII - decidida a aceitação, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma 
sessão será constituída a Comissão Processante, com 03 (três) Vereadores sorteados entre os 
desimpedidos, os quais elegerão o Presidente e o Relator, comunicando a Mesa no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas;  
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IX - o Presidente da Câmara poderá afastar de suas funções o Vereador 
acusado, desde que a denúncia seja aceita pela maioria absoluta dos membros da Câmara, 
convocando o respectivo suplente, até o julgamento final;  

X - o suplente convocado nos termos do inciso anterior não intervirá, nem 
votará nos atos do processo de cassação;  

XI - aceita a denúncia na forma do inciso VIII deste artigo, o Presidente 
da Comissão iniciará os trabalhos, dentro de 05 (cinco) dias, notificando o denunciado, com a remessa 
de cópia da denúncia e documentos que a instruírem para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 
defesa prévia por escrito, indique as provas que pretenda produzir e arrole testemunhas, até o máximo 
de 10 (dez);  

XII - se o denunciado estiver ausente do Município, a notificação far-se-á 
por edital, publicado 02 (duas) vezes, no jornal responsável pela publicação dos atos oficiais, com 
intervalo de 03 (três) dias, pelo menos, contados do prazo da primeira publicação; 

XIII - decorrido o prazo da defesa, a Comissão Processante emitirá 
parecer dentro de 05 (cinco) dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia; 

XIV - se a Comissão opinar pelo arquivamento da denúncia, o parecer 
será encaminhado à Presidência para que seja submetido ao Plenário e somente não prevalecerá se 
receber o voto contrário de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara;  

XV - na hipótese da Câmara aceitar o arquivamento encerra-se 
automaticamente o processo;  

XVI - se a Comissão opinar pelo prosseguimento da denúncia, seu 
Presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências 
que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas, tudo 
mediante notificação por escrito ou, quando for o caso, através de publicação no jornal responsável 
pela publicação dos atos oficiais do Município;  

XVII - o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, 
pessoalmente, ou na pessoa do seu procurador previamente qualificado junto à Comissão, com a 
antecedência, pelo menos de 48 (quarenta e oito) horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e 
audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de 
interesse da defesa;  

XVIII - concluída a instrução, será aberta vista do processo ao 
denunciado, para razões escritas, no prazo de 05 (cinco) dias;  

XIX - decorrido o prazo previsto no inciso anterior a Comissão 
Processante emitirá parecer final, pela procedência ou não da acusação e solicitará ao Presidente  da 
Câmara a convocação de sessão para julgamento;  

XX - na sessão de julgamento o processo será lido integralmente, e a 
seguir os vereadores que desejarem, mediante inscrição em livro próprio, poderão manifestar-se pelo 
tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um e, ao final o denunciado ou seu procurador terá o prazo 
máximo de 02 (duas) horas para produzir sua defesa oral;  

XXI - concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais 
quantas forem as infrações da denúncia, considerando-se afastado definitivamente do cargo, o 
denunciado que for declarado incurso em qualquer das infrações especificadas, desde que pelo voto 
de pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara;  
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XXII - concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará 
imediatamente o resultado e, se houver condenação expedirá competente ato de cassação do mandato 
do Vereador;  

XXIII - caso o resultado da votação seja pela absolvição do denunciado, o 
Presidente determinará o arquivamento do processo;  

XXIV - em qualquer das hipóteses previstas nos incisos XXII e XXIII, o 
Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado;  

XXV - o processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído 
dentro do prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contados da data em que se efetivar a notificação 
do denunciado;  

XXVI - transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, 
sem prejuízo de nova denúncia, desde que sobre novos fatos;  

XXVII - na observância do prazo previsto no inciso XXV deste artigo, não 
serão computados eventuais períodos em que a tramitação do processo seja suspensa em decorrência 
de determinação judicial.  

 
§ 1º - A renúncia do vereador sujeito à investigação, por qualquer órgão 

da Câmara Municipal, ou que tenha contra si procedimento já instaurado, para apuração de faltas que 
acarretem a perda do mandato, ficará sujeita a condição suspensiva, só produzindo efeitos se a 
decisão final do procedimento não decretar a perda do mandato e considerando-se prejudicada a 
manifestação de renúncia se a decisão final concluir pela perda do mandato parlamentar.  

 
§ 2º - Cumprirá à Assessoria Jurídica do Legislativo atestar previamente 

se a denúncia foi apresentada com observância a todos os requisitos previstos em lei. 
 
§ 3º - Antes da providência prevista no inciso VII deste artigo, cópia da 

denúncia, com todos os documentos que a integram, deverá ser distribuída aos vereadores com 
antecedência de, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas.  

 
§ 4º - Quando da apresentação de denúncia durante o período de 

recesso parlamentar, o Presidente da Câmara, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, convocará Sessão Extraordinária, exclusivamente para fins de apreciação sobre o  recebimento 
ou não da representação. 

SUBSEÇÃO  IV 
 

Do Vereador Servidor Público 
 
 

ARTIGO 41 - O exercício de vereança por servidor público se dará de 
acordo com as determinações da Constituição Federal. 

 



 

         CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: ( 11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

22 
 

 

Parágrafo único - O Vereador ocupante de cargo, emprego ou função 
pública municipal é inamovível de ofício pelo tempo de duração de seu mandato. 
 
 

SUBSEÇÃO  V 
 

Das Licenças 
 
 

ARTIGO 42 – O Vereador poderá licenciar-se:  
I - por moléstia devidamente comprovada, à maternidade, paternidade, 

gala ou por nojo, nos mesmos critérios e condições estabelecidos para o funcionalismo municipal;  
II - para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de 

interesse do Município, desde que a sua participação seja aprovada pelo Plenário por maioria absoluta; 
III - para tratar de interesses particulares, por prazo determinado de no 

máximo 120 (cento e vinte) dias por sessão legislativa e nunca inferior a 30 (trinta) dias, não podendo 
reassumir o exercício do mandato antes do término da licença; 

IV - a licença depende de requerimento fundamentado, lido na primeira 
sessão após o seu recebimento, instruído em caso de moléstia, com atestado firmado por médico 
alheio ao quadro de servidores da Câmara Municipal; 

V - encontrando-se o Vereador impossibilitado, física ou mentalmente, de 
subscrever requerimento de licença para tratamento de saúde, caberá ao Presidente da Câmara 
Municipal declará-lo licenciado, mediante comunicação escrita do líder da bancada respectiva, 
devidamente instruída com atestado médico; 

VI - o Vereador investido no cargo de Secretário Municipal será 
considerado automaticamente licenciado. 

 
Parágrafo único - Para fins de remuneração, considerar-se-á como em 

exercício o Vereador licenciado nos termos dos incisos I e II, supra. 
 
 
 

SUBSEÇÃO  VI 
 

Da Convocação dos Suplentes 
 
 

ARTIGO 43 - No caso de vaga, licença ou investidura no cargo de 
Secretário Municipal ou equivalente, far-se-á convocação do suplente pelo Presidente da Câmara.  

 
§ 1º - O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante. 
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§ 2º - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, o Presidente da Câmara 

comunicará o fato, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Tribunal Regional Eleitoral. 
 
§ 3º - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for 

preenchida, calcular-se-á o quorum em função dos Vereadores remanescentes. 
 
 

SEÇÃO  XIII 
 

Do Processo Legislativo 
 

SUBSEÇÃO  I 
 

Disposição Geral 
 
 

ARTIGO 44 - O processo legislativo municipal compreende a elaboração 
de:  

I - emendas à Lei Orgânica Municipal; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - decretos legislativos; 
V - resoluções. 
 

 

SUBSEÇÃO  II 
 

Das Emendas à Lei Orgânica Municipal 
 
 
ARTIGO 45 - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante 

proposta de: 
I - 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 
II - do Prefeito Municipal; 
III - da iniciativa popular. 
 
§ 1º - A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida e 

votada em dois turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, 
2/3 (dois terços) dos votos dos membros da Câmara. 
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§ 2º - A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da 
Câmara com o respectivo número de ordem. 

 
§ 3° - A Lei Orgânica Municipal não poderá ser emendada na vigência de 

Estado de Sítio ou de Intervenção do Município. 
 
 

SUBSEÇÃO  III 
 

Das Leis 
 
 

ARTIGO 46 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer Vereador ou Comissão da Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e nos 
casos previstos nesta Lei Orgânica. 

 
ARTIGO 47 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa 

das leis que versem sobre: 
I - regime jurídico dos servidores; 
II - criação de cargos, empregos e funções na administração direta ou 

autárquica do Município, ou aumento de sua remuneração; 
III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual; 
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração 

direta do Município. 
 
ARTIGO 48 - A iniciativa popular será exercida pela apresentação à 

Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos eleitores 
inscritos no Município, contendo assunto de interesse específico deste. 

 
§ 1º - A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se para o seu 

recebimento pela Câmara, a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo 
título eleitoral, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente, contendo a informação 
do número total de eleitores do bairro, da cidade ou do Município. 

 
§ 2º - A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá as 

normas relativas ao processo legislativo. 
 
§ 3º - Caberá ao Regimento Interno da Câmara assegurar e dispor sobre 

o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na Tribuna da Câmara. 
 
ARTIGO 49 - São objetos de leis complementares e de competência 

privativa do Prefeito as seguintes matérias: 
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I - Código Tributário Municipal; 
II - Código de Obras ou de Edificações; 
III - Código de Posturas; 
IV - Código de Zoneamento; 
V - Código de Parcelamento do Solo; 
VI - Código de Defesa Ambiental;      
VII - Plano Diretor; 
VIII - Regime Jurídico dos Servidores (Estatuto e Plano de Carreira). 
 
Parágrafo único – As leis complementares exigem para a sua aprovação 

o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. 
 

ARTIGO 50 - Não será admitido aumento da despesa prevista:  
I - nos projetos de iniciativa popular e nos de iniciativa exclusiva do 

Prefeito Municipal, ressalvados neste caso, os de leis orçamentárias; 
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da 

Câmara Municipal. 
                                                    
ARTIGO 51 - Qualquer projeto de lei que implique na criação ou no 

aumento de despesa pública somente tramitará quando dele constar a tramitação dos recursos 
disponíveis, próprios para atender aos devidos encargos, excluindo os projetos referentes a créditos 
extraordinários. 

 
ARTIGO 52 - O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para 

apreciação dos projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.  

 
§ 1º - Os projetos de lei, em regime de urgência, deverão tramitar por, no 

mínimo, 15 (quinze) dias, podendo, após decorrido esse prazo, serem incluídos na pauta da Ordem do 
Dia da primeira sessão seguinte. 

§ 2º - Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste Artigo, o 
projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-
se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto veto e leis orçamentárias. 

 
§ 3º - O prazo referido neste artigo não corre no período de recesso da 

Câmara e nem se aplica aos projetos de codificação. 
 
§ 4° - Nenhum projeto de lei de iniciativa do Executivo, Legislativo ou 

popular poderá ser aprovado ou rejeitado por decurso de prazo. 
 
§ 5° - O disposto neste artigo aplica-se também aos projetos de autoria 

de vereadores, subscritos por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal.        
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ARTIGO 53 - O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, enviado pelo seu Presidente ao Prefeito Municipal que, concordando, sanciona-lo-á no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis.  

 
§ 1º - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do Prefeito 

importará em sanção. 
 
§ 2º - Se o Prefeito Municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contados da data de recebimento, e comunicará, no período de 48 (quarenta e oito) 
horas, ao Presidente da Câmara os motivos do veto. 

 
§ 3º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de inciso 

ou de alíneas. 
 
§ 4º - O veto será apreciado no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única discussão e votação.  
 
§ 5º - O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos 

Vereadores. 
 
§ 6º - Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 4º deste 

Artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições 
até sua votação final.  

 
§ 7º - Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito Municipal, 

em 48 (quarenta e oito) horas, para promulgação.  
 
§ 8º - Se o Prefeito Municipal não promulgar a lei nos prazos previstos, e 

ainda no caso de sanção tácita, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não fizer no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, caberá ao Vice-Presidente obrigatoriamente fazê-lo. 

 
§ 9º - A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou 

modificada pela Câmara. 
 
§ 10 - Na apreciação do veto, a Câmara Municipal não poderá introduzir 

qualquer modificação no texto aprovado. 
 
ARTIGO 54 - O projeto de lei que receber parecer contrário, no âmbito da 

competência de todas as comissões a que for submetido, será tido como rejeitado.  
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ARTIGO 55 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente 
poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta dos membros da Câmara. 

 
ARTIGO 56 - A resolução destina-se a regular matéria político-

administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do 
Prefeito Municipal. 
 

ARTIGO 57 - O decreto legislativo destina-se a regular matéria de 
competência exclusiva da Câmara que produza efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto 
do Prefeito Municipal.  

 
ARTIGO 58 - O processo legislativo das resoluções e dos decretos 

legislativos se dará conforme determinado no Regimento Interno da Câmara, observado, no que 
couber, o disposto nesta Lei Orgânica.  
 
     ARTIGO 59 - O cidadão que o desejar poderá usar da palavra durante a 
primeira discussão dos projetos de lei, para opinar sobre eles, desde que se inscreva em lista especial 
na Secretaria da Câmara, antes de iniciada a sessão.  
 

§ 1º - Ao se inscrever, o cidadão deverá fazer referência à matéria sobre 
a qual falará, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham sido expressamente 
mencionados na inscrição.  

 
§ 2º - Caberá ao Presidente da Câmara Municipal fixar o número de 

cidadãos que poderá fazer uso da palavra em cada sessão. 
  
§ 3º - O Regimento Interno da Câmara estabelecerá as condições e 

requisitos para o uso da palavra pelos cidadãos. 
 
ARTIGO 60 – O Regimento Interno complementará e disciplinará, no que 

couber, o presente capítulo, observadas as demais disposições desta Lei Orgânica. 
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CAPÍTULO   III 
 

DO PODER EXECUTIVO 
 
 

SEÇÃO  I 
 

Do Prefeito e Do Vice-Prefeito Municipal 
 
 

ARTIGO 61 - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com funções 
políticas, executivas e administrativas. 

 
ARTIGO 62 - O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos simultaneamente, 

para cada legislatura, por eleição direta, em sufrágio universal e secreto.  
 
ARTIGO 63 - O Prefeito e o Vice-Prefeito prestarão compromisso e 

tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em Sessão Solene da Câmara 
Municipal ou, se esta não estiver reunida, perante a autoridade judiciária competente. 

 
§ 1º - Se até 10 (dez) de janeiro o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo por 

motivo de força maior devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o 
cargo, este será declarado vago. 

 
§ 2º - Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assume o cargo o Vice-

Prefeito e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da Câmara Municipal.   
 
§ 3° - O Vice-Prefeito substitui o Prefeito em caso de licença ou 

impedimento, e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. 
 
§ 4° - O Vice-Prefeito não poderá recusar-se a substituir o Prefeito, sob 

pena de extinção do respectivo mandato. 
 
§ 5° - O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas por lei, auxiliará o Prefeito sempre que for convocado para missões especiais, substituí -lo 
nos casos de licença e o sucederá no caso de vacância do cargo. 

 
§ 6° - No ato de posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito deverão 

desincompatibilizar-se, fazer declaração pormenorizada de seus bens, que constarão da ata de posse, 
sendo tal declaração anualmente atualizada nos competentes registros em poder da Mesa Diretora da 
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Câmara Municipal, ato que será repetido ao término do mandato e apresentar termo de renúncia ao 
direito do sigilo bancário para fins judiciais. 

 
§ 7° - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, assumirá o 

Presidente da Câmara. 
 
§ 8° - Enquanto substituto legal não assumir, responderão pelo 

expediente da Prefeitura, sucessivamente, o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e o Secretário 
Municipal de Administração, praticando exclusivamente atos de gestão administrativa. 

 
§ 9° - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição 90 

(noventa) dias depois da abertura da última vaga. 
 
§ 10 - Ocorrendo a vacância nos dois últimos anos do mandato, a eleição 

para ambos os cargos será feita pela Câmara Municipal 30 (trinta) dias depois da última vaga, na forma 
da lei. 

 
§ 11 - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de 

seus antecessores. 
 
 

SEÇÃO  II 
 

Das Proibições 
 
 

ARTIGO 64 - O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, 
sob pena de perda de mandato: 

I - firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de 
serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os 
de que seja demissível “ad nutum”, na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse em 
virtude de concurso público, aplicando-se nesta hipótese o disposto no Artigo 38 da Constituição 
Federal; 

III - ser titular de mais de um mandato eletivo; 
IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades 

mencionadas no inciso I deste Artigo; 
V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada; 
VI - fixar residência fora do Município. 
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SEÇÃO  III 
 

Das Licenças 
 

 
ARTIGO 65 - O Prefeito não poderá ausentar-se do Município, sem 

licença da Câmara Municipal, sob pena de perda de mandato, salvo por período inferior a 15 (quinze) 
dias.  

 
ARTIGO 66 - O Prefeito poderá licenciar-se quando impossibilitado de 

exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada.  
 
Parágrafo único - No caso deste artigo e de ausência em missão oficial, 

o Prefeito licenciado fará jus à sua remuneração. 
 
 

SEÇÃO  IV 
 

Das Atribuições do Prefeito 
 
 
ARTIGO 67 - Compete privativamente ao Prefeito:                                                   
I - representar o Município em suas relações jurídicas, políticas e 

administrativas; 
II - exercer, com o auxilio dos Secretários Municipais, a direção superior 

da Administração Pública Municipal;  
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Lei Orgânica;  
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara 

e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;  
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;  
VI - enviar à Câmara Municipal o Plano Plurianual, as Diretrizes 

Orçamentárias e o Orçamento Anual do Município;  
VII - remeter à Câmara Municipal, logo após a celebração, cópias 

reprográficas de todos os contratos, aditamentos, acordos, convênios, rescisões e nomeações de 
servidores, celebrados pela administração pública municipal e suas autarquias.    
                                VIII - dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da Administração 
Municipal, na forma da lei;  

IX - remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal até 45 
(quarenta e cinco) dias após o início da sessão legislativa, expondo a situação do Município e 
solicitando as providências que julgar necessárias;  
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X - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as 
contas do Município referentes ao exercício anterior;  

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

XII - decretar, nos termos legais, desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública ou por interesse social;  

XIII - celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a 
realização de objetivos de interesse do Município; 

XIV - celebrar convênios ad referendum da Câmara Municipal;  
XV - prestar à Câmara, dentro de 15 (quinze) dias, as informações 

solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado, a pedido, pela complexidade da matéria ou pela 
dificuldade de obtenção dos dados solicitados;  

XVI - publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária;  

XVII - entregar à Câmara Municipal, no prazo legal, os recursos 
correspondentes às suas dotações orçamentárias;  

XVIII - solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento 
de seus atos, bem como fazer uso da guarda municipal, na forma da lei;  

XIX - decretar calamidade pública ou estado de emergência, quando 
ocorrerem fatos que os justifiquem;  

XX - convocar extraordinariamente a Câmara Municipal no recesso, em 
caso de relevante e justificado interesse público; 

XXI - fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos e permitidos, bem 
como daqueles explorados pelo próprio Município, conforme critérios estabelecidos na legislação 
municipal; 

XXII - requerer à autoridade competente a prisão administrativa de 
servidor público municipal omisso ou remisso na prestação de contas dos dinheiros públicos;  

XXIII - dar denominação a próprios, vias e logradouros públicos;  
XXIV - superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a 

guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das disponibilidades 
orçamentárias;  

XXV - aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou 
convênios, bem como relevá-las quando for o caso; 

XXVI - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e 
com membros da comunidade; 

XXVII - resolver sobre requerimentos, as reclamações ou as 
representações que lhe forem dirigidos. 

      

Parágrafo único - O Prefeito poderá delegar por decreto, aos Secretários 
Municipais, funções administrativas que não sejam de sua competência exclusiva.  
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SEÇÃO  V 
 

Da Responsabilidade do Prefeito 
 

(Alterado pela EMENDA À LOMS 023/2015) 
ARTIGO 68 - São infrações político-administrativas do Prefeito Municipal, 

sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato: 
I - impedir o funcionamento regular da Câmara; 
II - impedir, por qualquer meio, o exame de documentos de qualquer 

espécie da Prefeitura por parte dos Vereadores, desde que no horário de expediente; 
III - impedir o acompanhamento e verificação de obras e serviços 

municipais, por qualquer vereador; 
IV - deixar de prestar as informações requeridas pelos Vereadores, na 

forma da Lei Orgânica, sob qualquer pretexto; 
V - retardar a publicação ou deixar de publicar leis e atos sujeitos a essa 

formalidade; 
VI - deixar de apresentar à Câmara, a tempo e em forma regular, os 

projetos de lei e cuja proposta esteja obrigada por lei; 
VII - descumprir o orçamento aprovado para o exercício; 
VIII - descumprir ou deixar de fazer cumprir lei municipal promulgada; 
IX - praticar, contra disposição de lei, ato de sua competência, ou omitir-

se na sua prática; 
X - omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou 

interesses no Município sujeitos à administração da Prefeitura; 
XI - ausentar-se da Prefeitura por mais de 15 (quinze) dias ou afastar-se 

da Prefeitura sem autorização da Câmara. 
XII - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do 

cargo. 
 
§ 1º - Declarada pela Câmara a admissibilidade da acusação contra o 

Prefeito, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, este ficará suspenso de suas funções. 
 
§ 2º - Se, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias o julgamento não estiver 

concluído, cessará o afastamento do Prefeito. 
 

Artigo 69 - O processo de cassação do mandato do Prefeito pela 
Câmara, pelas infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito:  (Alterado pela EMENDA À LOMS 

023/2015) 
I - a denúncia deverá ser feita, sempre por escrito e contendo os fatos e a 

indicação das provas, por qualquer eleitor do Município, partido político com representação na Câmara 
ou entidade legitimamente constituída há mais de um ano no Município; 

II - se a denúncia for apresentada por Vereador, não poderá participar, 
sob pena de nulidade, da deliberação plenária sobre o recebimento da denúncia e sobre o afastamento 
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do denunciado, da Comissão Processante, dos atos processuais e do julgamento do acusado, caso em 
que o vereador impedido será substituído pelo respectivo suplente; 

III - se o Presidente da Câmara for o denunciante, passará a Presidência 
ao seu substituto legal para todos os atos do Processo, e somente votará, se necessário, para 
completar o quorum do julgamento; 

IV - será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, 
exclusivamente para este ato, estando impedido de participar da Comissão Processante; 

V - na sessão seguinte ao protocolamento da denúncia ou, se 
apresentada em sessão, nela própria, o Presidente, sob pena de destituição, determinará sua leitura e 
consultará a Câmara sobre seu recebimento, que se dará por maioria simples; 

VI - recebida a denúncia, na mesma sessão serão sorteados entre os 
desimpedidos, 03 (três) Vereadores que constituirão a Comissão Processante, observado o princípio 
da representação proporcional dos partidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator;  

VII - havendo apenas 03 (três) ou menos membros desimpedidos, os que 
se encontram nessa situação comporão a Comissão Processante, preenchendo-se, quando for o caso, 
as demais vagas através de sorteio entre os Vereadores que inicialmente se encontravam impedidos; 

VIII - o Presidente da Comissão terá 05 (cinco) dias contados do 
recebimento das denúncias para notificar o Prefeito com a remessa da denúncia e dos documentos 
que a instruírem, para que apresente defesa prévia, indicando as provas que pretende produzir e 
arrolando testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo de 10 (dez) dias; 

IX - a notificação do Prefeito será feita pessoalmente, mediante a entrega 
da cópia da denúncia e dos documentos que a instruírem, contando-se o prazo de 10 (dez) dias do 
primeiro dia útil subseqüente a data do recebimento da denúncia, para que seja apresentada a 
Comissão a sua Defesa Prévia; 

X - decorrido o prazo fixado no artigo anterior, com ou sem manifestação 
do Prefeito, a Comissão Processante, em 05 (cinco) dias, emitirá parecer pelo prosseguimento ou 
arquivamento da denúncia; 

XI - se o parecer da Comissão for pelo arquivamento, será submetido ao 
Plenário, que só o confirmará por maioria absoluta; 

XII - opinando a Comissão pelo prosseguimento, seu Presidente, desde 
logo, determinará o início da instrução, providenciando os atos, diligências e audiências necessárias 
para o depoimento e inquirição das testemunhas. 

XIII - caberá a defesa providenciar o comparecimento das testemunhas 
arroladas, na data previamente designada, sob pena de presumir-se haver desistido da sua oitiva. 

XIV - nas audiências de oitivas das testemunhas, a defesa poderá 
formular perguntas e reperguntas aos depoentes, além de requerer tudo quanto for de seu interesse.  

XV - o Prefeito deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu 
procurador, com a antecedência mínima de: 

a)  48 (quarenta e oito) horas, de todos os atos do processo; 
b)   05 (cinco) dias da data da oitiva das testemunhas arroladas pela 

defesa. 
XVI - concluída a instrução, será aberta vista do processo à defesa para 

que apresente razões finais no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as peças do processo que serão 
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lidas na sessão de julgamento, e após, em igual prazo, a Comissão Processante apresentará seu 
parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, indicando, também, as peças do 
processo que deverão ser lidas na sessão de julgamento, solicitando em seguida ao Presidente da 
Câmara a convocação de sessão para a apreciação do processo; 

XVII - na Sessão de Julgamento, que só poderá ser aberta com a 
presença de, no mínimo, maioria absoluta dos membros da Câmara, o Relator procederá a leitura das 
peças indicadas pela acusação e pela defesa; em seguida os Vereadores que o desejarem poderão 
manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um e, ao final, o Prefeito 
ou seu procurador disporá de duas horas para produzir sua defesa oral; 

XVIII - concluída a fase prevista no artigo anterior, proceder-se-á a 
votação, em número igual ao das infrações arroladas na denúncia, considerando-se afastado do cargo 
o Prefeito, se declarado, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, como incurso em 
qualquer daquelas; 

XIX - concluídas as votações, o Presidente da Câmara proclamará 
imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação de cada infração, e ainda: 

a) se o resultado for pelo afastamento, será expedido o competente               
Decreto Legislativo de cassação de mandato, incontinente. 

b) se o resultado da votação for pela improcedência da denúncia, o                        
Presidente determinará o arquivamento do processo. 

c) em ambos os casos, o Presidente comunicará a Justiça Eleitoral. 
 

Artigo 70 - O processo a que se refere este capítulo será concluído em 
até 90 (noventa) dias, contados da data do protocolo da notificação do Prefeito, arquivando-se o 
processo se decorrido, sem a sessão de julgamento. (Alterado pela EMENDA À LOMS 023/2015) 

 
§ 1º - A Comissão, por apenas uma vez, poderá requerer  ao Plenário da 

Câmara, que através de votação por maioria simples, autorize a prorrogação do prazo estipulado no 
caput deste artigo, por igual período de 90 (noventa) dias. 

 
§ 2º - O arquivamento não prejudicará uma nova denúncia, ainda que 

sobre os mesmos fatos. 
 

                                                  

SEÇÃO  VI 
 

Da Transição Administrativa 
 
 

ARTIGO 71 - Até 30 (trinta) dias antes das eleições municipais, o Prefeito 
Municipal deverá preparar, para entrega ao sucessor, e para publicação imediata, na imprensa local 
e/ou regional de circulação no Município, relatório da situação da Administração Municipal que conterá, 
entre outras, informações atualizadas sobre: 
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I - dívidas do Município, por credor, com as datas dos respectivos 
vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, 
informando sobre a capacidade da Administração Municipal ao realizar operações de crédito de 
qualquer natureza;  

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

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

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

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

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

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

VIII - situação dos servidores do Município, seu custo, quantidade e 
órgãos em que estão lotados e em exercício.  

 
Parágrafo único - Fica o Executivo Municipal obrigado a encaminhar, no 

mesmo prazo, uma cópia do referido relatório a Câmara Municipal, para conhecimento e arquivo. 
 
ARTIGO 72 - É vedado ao Prefeito Municipal assumir, por qualquer 

forma, compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu 
mandato, não previsto na legislação orçamentária.  

 
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica nos casos comprovados de 

estado de emergência ou calamidade pública.  
 
§ 2º - Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos 

praticados em desacordo com este artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito Municipal.  
 
 

SEÇÃO  VII 
Dos Auxiliares Diretos do Prefeito Municipal 

 
 

ARTIGO 73 - São auxiliares diretos do Prefeito: 
I - os Secretários; 
II - o Chefe de Gabinete; 
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III - os Presidentes de Autarquias; 
IV - os Presidentes de Fundações Públicas e de outros órgãos da 

administração indireta; 
V - os Administradores de Distrito. 
 
Parágrafo único - Os cargos referidos neste artigo são de livre 

nomeação e exoneração do Prefeito. 
 
ARTIGO 74 - A lei municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares 

diretos do Prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidade. 
 
Parágrafo único - Os Secretários, Administradores do Distrito e 

Presidentes de autarquias são solidariamente responsáveis com o Prefeito pelos atos que assinarem, 
ordenarem ou praticarem. 

 
ARTIGO 75 - São condições essenciais para a investidura nos cargos 

elencados no artigo 73: 
I - ser brasileiro; 
II - estar no exercício dos direitos políticos; 
III - ser maior de 18 (dezoito) anos. 
 
ARTIGO 76 - Além das atribuições fixadas em lei, compete aos 

Secretários, Administradores de Distrito e Presidentes de Autarquia: 
I - subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos; 
II - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e 

regulamentos; 
III - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados por 

suas repartições; 
IV - comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocados pela 

mesma, para prestação de esclarecimentos oficiais. 
 
Parágrafo único - A infringência ao inciso IV deste artigo, sem 

justificação, importa em crime de responsabilidade. 
 
ARTIGO 77 - A posse e o exercício de agente público ficam 

condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no Serviço de Pessoal competente.  

 
§ 1° - A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, 

dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no país ou 
no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou 
companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, 
excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.  
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§ 2º - A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em 
que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.  

 
§ 3º - Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos 
bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.  

 
§ 4º - O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração 

anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do imposto 
sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a 
exigência contida no caput e no § 2º deste artigo.  

 
 

SEÇÃO  VIII 
 

Da Consulta Popular 
 

ARTIGO 78 - O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares 
para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, de bairro ou distrito, cujas medidas 
deverão ser tomadas diretamente pela Administração Municipal. 

ARTIGO 79 - A consulta popular poderá ser realizada sempre que a 
maioria dos membros da Câmara ou, pelo menos, 5% (cinco por cento) de eleitorado inscrito no 
Município, no bairro ou no distrito, com a identificação do título eleitoral, apresentarem proposição 
nesse sentido. 
 

ARTIGO 80 - A votação será organizada pelo Poder Executivo, no prazo 
de 06 (seis) meses após a apresentação da proposição, adotando-se cédula oficial que conterá as 
palavras SIM e NÃO, indicando, respectivamente, aprovação ou rejeição da proposição. 

 
§ 1º - A proposição será considerada aprovada se o resultado lhe tiver 

sido favorável pelo voto da maioria dos eleitores que comparecem à urnas, em manifestação a que se 
tenham apresentado pelo menos cinqüenta por cento da totalidade dos eleitores envolvidos.  

 
§ 2º - Serão realizadas, no máximo, 02 (duas) consultas por ano.  
 
§ 3º - É vedada a realização de consulta popular nos 04 (quatro) meses 

que antecedem as eleições para qualquer nível de Governo. 
 
ARTIGO 81 - O Prefeito Municipal proclamará o resultado da consulta 

popular, que será considerado como decisão sobre a questão proposta, devendo o Governo Municipal, 
quando couber, adotar as providências legais para sua consecução.  
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ARTIGO 82 - É garantida a participação popular nas decisões do 
Município, no aperfeiçoamento democrático de suas instituições e na fiscalização de seus órgãos, que 
se dará através de audiências públicas, conselhos populares e demais formas previstas em lei.  

 
ARTIGO 83 - Poderão ser criados conselhos populares, autônomos e 

independentes, com objetivos específicos, composição e competência definidos em lei. 
 
ARTIGO 84 - Aos conselhos populares será franqueado o acesso a toda 

documentação e informação sobre qualquer ato, fato ou projeto da administração. 
 
ARTIGO 85 - A Câmara Municipal garantirá às entidades, legalmente 

constituídas ou reconhecidas como representantes de interesses de segmentos da sociedade, e aos 
partidos políticos o direito de pronunciar-se verbalmente nas audiências públicas, em reuniões das 
comissões parlamentares, com a institucionalização da tribuna popular, sempre que se tratar de 
assunto diretamente ligado às suas áreas de atuação. 

 
ARTIGO 86 - É obrigatória a realização de audiência pública nos 

seguintes casos: 
I - projeto de licenciamento que provoque impacto ambiental, definido em 

lei; 
II - atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio 

histórico, arquitetônico, artístico, turístico ou cultural do Município; 
III - elaboração dos projetos de lei de Diretrizes Orçamentárias, do 

Orçamento Anual e do Projeto Plurianual; 
     IV - elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; 

V - elaboração ou alteração de legislação reguladora do uso e ocupação 
do solo. 

    
§ 1º - Não se exigirá audiência pública para os casos do inciso V deste 

artigo, quando da elaboração ou alteração não causar impacto ambiental na área objeto da 
modificação pretendida e houver prévia e expressa anuência da maioria dos moradores ou 
domiciliados no mesmo local.  

 
§ 2º - A audiência pública, prevista neste artigo, deverá ser divulgada 

com, no máximo 15 (quinze) dias de antecedência, em, pelo menos, dois órgãos da imprensa local ou 
de grande circulação no Município. 
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TÍTULO   IV 
 

Da Organização Municipal 
 
 

CAPÍTULO   I 
 

Da Administração Municipal 
 
 

SEÇÃO   I 
 

Disposições Gerais 
 
 

ARTIGO 87 - A Administração Municipal compreende:  
I - administração direta: secretarias ou órgãos equiparados; 
II - administração indireta ou fundacional: entidades dotadas de 

personalidade jurídica própria; 
III - autarquias: entidades dotadas de personalidade jurídica e receita 

própria, e administração autônoma.  
 
Parágrafo único - As entidades compreendidas na administração indireta 

serão criadas por lei específica e vinculadas às secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de 
competência estiver sua principal atividade.  

 
ARTIGO 88 - A Administração Municipal, direta ou indireta, obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 
§ 1º - Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no 

prazo da lei e sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo 
ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos na Constituição 
Federal. 

 
§ 2º - O atendimento à petição formulada em defesa de direitos ou contra 

a ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões junto às repartições públicas para 
defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, independerá de pagamento de 
taxas. 

 
§ 3º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 

dos órgãos ou entidades municipais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
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nela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou funcionários públicos.  

 
§ 4° - É defeso a utilização de logotipos, frases e cores que venham 

destacar a gestão governamental. 
 
ARTIGO 89 – A Administração Pública direta, indireta, fundacional ou 

autárquica obedecerá, no que couber, ao disposto no Capítulo VII do Título III da Constituição Federal 
e nesta Lei Orgânica.  

 
 

SEÇÃO   II 
 

Dos Atos Municipais 
 

 

ARTIGO 90 - A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á em 
órgão oficial ou, não havendo, em órgãos da imprensa local ou por meio eletrônico oficial. 

 
§ 1º - Além dos locais indicados no caput desse artigo, poderá a 

publicação ser feita por afixação, em local próprio e de acesso ao público, na sede da Prefeitura 
Municipal ou da Câmara Municipal.  

 
§ 2º - A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser 

resumida.  
 
§ 3º - A escolha do órgão de imprensa particular para divulgação dos atos 

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

 
ARTIGO 91 - A formalização dos atos administrativos da competência do 

Prefeito far-se-á: 
I - mediante decreto, numerado em ordem cronológica quando se tratar 

de:  
a) regulamentação de lei; 
b) criação ou extinção de gratificações,  quando  autorizadas em 

lei; 
c) abertura de créditos especiais e suplementares; 
d) declaração de utilidade pública ou de interesse social, para 

efeito de desapropriação ou servidão administrativas;  
e) criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando 

autorizada em lei; 
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f)  definição da competência dos órgãos e das atribuições dos 
servidores da Prefeitura, não privativas de lei; 

g) aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da 
Administração direta;  

h) aprovação dos estatutos dos órgãos da administração 
descentralizada; 

i)  fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo 
Município e aprovação dos preços destes concedidos ou 
autorizados; 

j)  permissão para exploração de serviços públicos e para uso de 
bens municipais; 

k) aprovação de planos de trabalho dos órgãos da      
Administração direta; 

l) criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos 
administrados, não privativos de lei; 

m) medidas executórias do plano diretor; 
n) estabelecimento de normas de efeitos externos, não privativos 

de lei; 
II - mediante portaria, quando se tratar de:  

a) provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de 
efeito individual relativos aos servidores municipais;  

b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;        
c) criação de comissões e designação de seus membros; 
d) instituição e dissolução de grupos de trabalho; 
e) autorização para contratação de servidores por prazo 

determinado e dispensa; 
f)  abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação 

de penalidades; 
g) outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam 

objeto de lei ou decreto.   
 
     Parágrafo único - Poderão ser delegados os atos constantes do  inciso II 
deste artigo. 
 
 

SEÇÃO   III 
 

Das Obras e Serviços Municipais 
 
 

ARTIGO 92 - A realização de obras públicas e particulares deverá estar 
adequada às diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e Integrado do Município. 
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§ 1º - Obra pública municipal compreende todas as construções civis, 
reformas, adequações, restaurações e serviços correlatos, que sejam de iniciativa e de interesse do 
poder público municipal, sendo que a particular, são aquelas de iniciativas e de interesses privados. 

 
§ 2º - Toda obra pública deverá ser concluída, ainda que tenha sido 

iniciada em outra gestão, e a um ritmo que não onere os cofres do Município, sob pena de 
responsabilidade do gestor municipal. 

 
§ 3º - A paralisação de qualquer obra pública por um período superior a 

15 (quinze) dias úteis ininterruptos e a 30 (trinta) dias úteis alternados, mesmo aquela que tenha sido 
iniciada em outra gestão, somente será possível quando a devida justificativa for previamente 
comunicada a Câmara de Vereadores, sob pena de responsabilidade do gestor municipal. 

 
§ 4º - Caberá à administração municipal, quando da execução de obras 

públicas contratadas à terceiros, sua rigorosa fiscalização e acompanhamento, através de agente 
público possuidor de formação profissional compatível com a área técnica correlata. 

 
§ 5º - Para a efetuação de pagamentos, em favor da empresa contratada, 

em contraprestação aos serviços prestados pela realização de obra pública, a administração municipal 
observará as seguintes condicionantes: 

I - a comprovação, através de certidões negativas, emitida por órgão 
competente, de regularidade previdenciária e trabalhista da empresa contratada, em relação as 
obrigações patronais em favor dos seus funcionários, empregados na obra objeto da prestação dos 
serviços; 

II - a comprovação, através de certidões negativas, emitidas por órgão 
competente, de regularidade fiscal da empresa contratada, em relação às fazendas federal, estadual e 
municipal. 
 

§ 6º - A obra pública concluída, quando contratada à terceiro, terá o seu 
recebimento, pela administração pública municipal, condicionado a apresentação de laudo técnico por 
parte do prestador contratado, informando e certificando as exatas condições e adequações técnicas 
da obra em questão, com a devida anuência da administração pública municipal, através do agente 
público responsável.  

 
§ 7º - Cabe à administração pública municipal, ao tomar conhecimento da 

execução irregular ou ilegal de obra pública ou particular, a partir do ato de notificação do infrator, 
promover o seu imediato embargo, sem prejuízo das demais cominações legais, sob pena de 
responsabilidade. 

 
§ 8º - Desrespeitado o embargo de que trata o parágrafo anterior, a fim 

de se garantir o restabelecimento do interesse público, deverá o Executivo, promover medida judicial 
cabível. 
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§ 9º - Para o licenciamento das obras da União, do Estado e de seus 
órgãos governamentais, a serem executadas no território do Município, no que couber, também serão 
observadas às exigências da legislação municipal, em especial, as estabelecidas no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável e Integrado do Município. 

  
§ 10 - No intuito de promover e desenvolver o turismo local, as 

construções de prédios públicos seguirão um estilo arquitetônico único e próprio do Município, a ser 
definido e adotado pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e Integrado do Município. 

 
§ 11 - Em consonância com as mesmas diretrizes do parágrafo anterior, o 

Poder Executivo poderá conceder, mediante lei, incentivos fiscais na tributação dos imóveis de 
particulares, cujas construções estiverem adequadas aos requisitos propostos pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável e Integrado do Município, observado o disposto no Artigo 14, Inciso I da 
Lei n.º 101/2002 (Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal). 

 
§ 12 - Objetivando atender as necessidades de preservação do 

patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental do Município, os prédios e imóveis públicos, que 
detenham significado valor artístico, histórico, cultural e ambiental para o Município, quando de suas 
reformas, ampliações ou adequações, não poderão perder suas características e peculiaridades 
originais, devendo, quando necessário, serem submetidos à obras de restauro e preservação. 

 
§ 13 - Em consonância com as mesmas diretrizes do parágrafo anterior e 

em se tratando de relevante interesse para o Município, o Poder Público adotará políticas próprias e 
adequadas para propor medidas de restauro e preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e 
ambiental, que esteja sob o domínio e propriedade de particulares, podendo, para tanto, conceder, 
mediante lei, aos imóveis devidamente tombados pelo Poder Público Municipal, incentivos fiscais na 
sua tributação, observado o disposto no Artigo 14, Inciso I da Lei n.º 101/2002 (Lei de Responsabilidade 

e Gestão Fiscal). 

 

§ 14 - Objetivando evitar-se acidentes ambientais, patrimoniais e 
humanos, o Município deverá ter, atualizados em seus arquivos, à disposição dos interessados para 
extração de cópias ou consulta, completo mapeamento de toda a malha de dutos subterrâneos no 
território do Município, com as suas respectivas especificações do produto transportado, as 
recomendações técnicas de utilização e segurança a serem fornecidas por empresas públicas, de 
economia mista e privada que, obrigatoriamente, deverão depositar, junto à administração pública 
municipal, os mapas detalhados dos caminhamentos de suas canalizações subterrâneas, inclusive as 
de águas servidas e esgotos.  

 
ARTIGO 93 - Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a 

administração municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, 
sempre que conveniente ao interesse público, à execução indireta, mediante permissão ou concessão 
de serviço público ou de utilidade pública, verificado que a iniciativa privada esteja suficientemente 
desenvolvida e capacitada para o seu desempenho.  
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§ 1º - A permissão de serviço público ou de utilidade pública, sempre a 
título precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessados para escolha 
do melhor pretendente.   

 
§ 2º - A concessão só será feita com autorização legislativa, mediante 

contrato, precedido de concorrência.  
 
§ 3º - O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços 

permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem 
como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários.  

 
ARTIGO 94 – Lei específica disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as 
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;  

II - os direitos dos usuários;  
III - política tarifária;  
IV - a obrigação de manter serviço adequado;  
V - as reclamações relativas à prestação de serviços públicos ou de 

utilidade pública.    
 
Parágrafo único - As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública 

deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração, com ampla divulgação e 
publicidade. 

 
ARTIGO 95 - Ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, que somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica econômica indispensável à garantia do cumprimento das 
obrigações.  

 
ARTIGO 96 - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse 

comum mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares ou mediante consórcio 
com outros Municípios. 

 
§ 1º - A constituição de consórcios municipais dependerá de autorização 

legislativa.  
 
§ 2º - Os consórcios manterão um conselho consultivo do qual 

participarão os municípios integrantes, além de uma autoridade executiva e um conselho fiscal de 
munícipes não pertencentes ao serviço público. 
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§ 3º - Independerá de autorização legislativa e das exigências 
estabelecidas no parágrafo anterior o consórcio constituído entre municípios para a realização de obras 
e serviços cujo valor não atinja o limite exigido para licitação mediante convite.  

 
 

CAPÍTULO   II 
 

Dos Servidores Municipais 
 
 

ARTIGO 97 - Os servidores municipais, sujeitos a regime jurídico 
unificado, estabelecido em lei, terão os mesmos planos de carreira, na administração direta, autarquias 
e fundações públicas. 

 
ARTIGO 98 - O Município proporcionará aos servidores municipais 

remuneração compatível com o mercado de trabalho, para a função respectiva, e oportunidade de 
progresso profissional, através de programas de formação de mão de obra e aperfeiçoamento técnico, 
possibilitando-lhes acesso a cargos superiores.  

 
Parágrafo único - Os programas mencionados no caput deste artigo 

terão caráter permanente, podendo para tanto, o Município manter convênios com instituições 
especializadas. 

 
ARTIGO 99 - Os servidores municipais e seus dependentes terão 

assegurados, na forma da lei, serviços de atendimento médico, odontológico e de assistência social.  
 
Parágrafo único - Os serviços referidos neste artigo são extensivos aos 

aposentados e pensionistas do Município. 
 

ARTIGO 100 - O Município poderá instituir contribuição, cobrada de seus 
servidores, para custeio em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.  

 

ARTIGO 101 - Fica a administração municipal autorizada a contratar 
seguro de vida em grupo, exclusivamente para cobertura de acidentes de trabalho no exercício da 
função. 

 
Parágrafo único - A contratação referida no caput desse artigo, somente 

poderá ser feita após prévia autorização legislativa municipal. 
 

ARTIGO 102 - A lei assegurará aos servidores da administração direta 
isonomia de vencimentos, para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou 
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entre servidores dos Poderes Legislativo e Executivo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e 
as relativas à natureza ou local de trabalho. 

 
Parágrafo único - No caso do caput deste artigo, não haverá alteração 

dos vencimentos dos demais cargos da carreira a que pertence aquele cujos vencimentos foram 
alterados por força da isonomia.  

 
ARTIGO 103 - Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela 

remuneratória pagos com atraso, deverão ser corrigidas monetariamente, de acordo com os índices 
oficiais aplicáveis à espécie. 

 

ARTIGO 104 - A lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e 
menor remuneração dos servidores públicos municipais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da 
Constituição da Federal.  

  
Parágrafo único - A remuneração dos servidores públicos será 

estabelecida com vistas a garantir o atendimento de suas necessidades básicas de moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social e obedecerá 
aos seguintes critérios:  

I - piso salarial definido em comum acordo entre a administração e a 
representação sindical dos servidores municipais;  

II - será assegurada a proteção da remuneração, a qualquer título, dos 
servidores públicos contra os efeitos inflacionários, inclusive com a correção monetária dos 
pagamentos em atraso;  

III - os vencimentos dos servidores públicos municipais, ativos, inativos 
ou aposentados são irredutíveis;  

IV - o reajuste geral da remuneração dos servidores far-se-á sempre na 
mesma data, sem distinção de índices entre a administração direta, autárquica e fundacional.  

   
ARTIGO 105 - É vedada a conversão de férias ou licenças em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos na legislação federal. 
 

ARTIGO 106 - O ingresso no serviço público municipal, para o exercício 
de cargos, empregos ou funções, da administração direta, indireta, fundacional ou autárquica, depende 
de prévia aprovação, válida por dois anos, em concurso público de provas e títulos.  

Parágrafo único - Excluem-se da obrigatoriedade de que trata este 
artigo: 

a) provimento de cargos em comissão; 
b) a contratação, por improrrogável prazo de 06 (seis) meses, de 

pessoal absolutamente necessário para atender à temporária 
necessidade de serviços urgentes;   

c) a contratação de Professores, Vice-Diretores e Coordenadores      
Pedagógicos de EMEF (Escola Municipal de Ensino 
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Fundamental), EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil),  
EJA (Ensino de Jovens e adultos) e EPNE (Ensino para 
Portadores de Necessidades Especiais), até o último dia letivo 
do ano da contratação, para atender às necessidades didático-
pedagógicas. 

 
 
ARTIGO 107 - Os concursos públicos, para preenchimento de cargos, 

empregos ou funções na Administração Municipal não poderão ser realizados antes de decorridos 15 
(quinze) dias do encerramento das inscrições, as quais deverão estar abertas pelo menos durante 05 
(cinco) dias.                   

                                                       

Parágrafo único - Ficam assegurados o ingresso e o acesso das 
pessoas portadoras de deficiências, na forma da lei, aos cargos, empregos e funções administrativas 
da administração direta, indireta e autárquica do Município, garantindo-se as adaptações necessárias 
para sua participação nos concursos públicos. 

 
ARTIGO 108 - O Prefeito Municipal, ao prover os cargos em comissão e 

as funções de confiança, deverá fazê-lo de forma a assegurar que pelo menos  50% (cinqüenta por 
cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do 
próprio Município.  
 

ARTIGO 109 - Aplica-se aos servidores a que se refere este capítulo, o 
disposto no artigo 7º, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XXIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX e XXXI da Constituição Federal, relativos aos direitos  sociais, bem 
como o disposto nos artigos 40 e 41, todos da  Constituição da República. 

 

Parágrafo único - Fica fixada a data base para aplicação da revisão 
geral anual, disciplinada no inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal em 1° (primeiro) de janeiro, 
pelo INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

 
ARTIGO 110 - O exercício de mandato eletivo por servidor público 

municipal far-se-á com observância do artigo 38 da Constituição Federal.  
 
ARTIGO 111 - Ficam asseguradas à servidora ou empregada  gestante, 

sem prejuízos de vencimentos e demais vantagens do cargo ou emprego: 
I - mudança de função, pelo tempo necessário, por recomendação 

médica;  
II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para 

realização de, no mínimo, 06 (seis) seis consultas médicas e demais exames complementares.   
 ARTIGO 112 - Ficam assegurados o ingresso e o acesso das pessoas 

com deficiência na forma da lei, aos cargos, empregos e funções administrativas da administração 
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direta e indireta do Município, garantindo-se as adaptações necessárias para sua  participação nos 
concursos públicos.  

  
ARTIGO 113 - Os servidores e empregados da administração direta e 

indireta, que incorrerem na prática do racismo ou de qualquer outro tipo de discriminação atentatória 
aos direitos e liberdades fundamentais, serão punidos na forma da lei, podendo ser demitidos a bem do 
serviço público, sem prejuízo de outras penalidades a que estiverem sujeitos.  

      
ARTIGO 114 - Ao servidor público municipal é assegurado o 

percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua 
limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos, concedida aos 20 (vinte) anos de efetivo 
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos.  

 
ARTIGO 115 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser 

instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço.   
 
ARTIGO 116 - Os servidores públicos estáveis, desde que tenham 

completado 05 (cinco) anos de efetivo exercício, terão computado, para efeito de aposentadoria, nos 
termos da lei, o tempo de serviço prestado em atividade de natureza privada, rural e urbana, hipótese 
em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 
estabelecidos em lei.  

 
ARTIGO 117 - O servidor municipal, com mais de 05 (cinco) anos de 

efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe 
proporcione remuneração superior à do cargo que seja titular, ou função para a qual foi admitido, 
incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos. 

 
ARTIGO 118 - O Município, suas entidades da administração indireta e 

fundacional, bem como as concessionárias e as permissionárias de serviços públicos, responderão 
pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. 

 
 

CAPÍTULO   III 
 

Dos Bens Municipais 
 
 

ARTIGO 119 - Constituem bens municipais todas as coisas móveis e 
imóveis, semoventes, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município. 
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§ 1º - Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se 
localizem dentro de seus limites. 

 
§ 2º - Os bens municipais destinar-se-ão prioritariamente ao uso público, 

assegurando o respeito aos princípios e normas de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, 
cultural e arquitetônico, garantindo-se sempre o interesse social. 

 
ARTIGO 120 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, 

respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços. 
 
ARTIGO 121 - A alienação de bens municipais, subordinada à existência 

de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 

 
§ 1º - A venda de bens imóveis dependerá sempre de avaliação prévia, 

de autorização legislativa e de licitação, na modalidade de concorrência, salvo nos seguintes casos: 
I - fica dispensada de autorização legislativa e de licitação: 

a) a alienação, concessão de direito real de uso e cessão de posse, 
prevista no §3º do art. 26 da Lei Federal nº 6.766/79, introduzido 
pela Lei Federal nº 9.785/99, de imóveis construídos e 
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas 
habitacionais de interesse social desenvolvidos por órgãos ou 
entidades da Administração Pública criados especificamente 
para esse fim; 

b) venda ao proprietário do único imóvel lindeiro de área 
remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se 
tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao 
da avaliação; 

 
II - independem de licitação os casos de: 

a) venda, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade 
da Administração Pública de qualquer esfera de governo; 

b) dação em pagamento; 
c) doação, desde que devidamente justificado o interesse público, 

permitida para outro órgão ou entidade da Administração 
Pública, de qualquer esfera de governo ou para entidades de 
fins sociais e filantrópicos, vinculada a fins de interesse social ou 
habitacional, devendo, em todos os casos, constar da escritura 
de doação os encargos do donatário, o prazo para seu 
cumprimento e cláusula de reversão e indenização; 

d) permuta por outro imóvel a ser destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que 
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o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo 
avaliação prévia. 

 
§ 2º - A alienação de bens móveis dependerá de avaliação prévia e de 

licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 
I - doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 

após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra 
forma de alienação; 

II - venda de ações em bolsa, observada a legislação específica e após 
autorização legislativa; 

III - permuta; 
IV - venda de títulos, na forma da legislação pertinente e condicionada à 

autorização legislativa; 
V - venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou 

entidades da Administração, em virtude de suas finalidades. 
 
§ 3º - O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens 

imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e 
concorrência. 

 
§ 4º - A concorrência a que se refere o parágrafo anterior poderá ser 

dispensada por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público ou quando houver 
relevante interesse público e social, devidamente justificado. 

 
§ 5º - Na hipótese prevista no § 1º, inciso I, letra “b” deste artigo, a venda 

dependerá de licitação se existir mais de um imóvel lindeiro com proprietários diversos. 
 
ARTIGO 122 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, 

dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. 
 
ARTIGO 123 - Os bens municipais poderão ser utilizados por terceiros, 

mediante concessão, permissão, autorização e locação social, conforme o caso e o interesse público 
ou social, devidamente justificado, o exigir. 

 
§ 1º - A concessão administrativa de bens públicos depende de 

autorização legislativa e concorrência e será formalizada mediante contrato, sob pena de nulidade do 
ato. 

 
§ 2º - A concorrência a que se refere o § 1º será dispensada quando o 

uso se destinar a concessionária de serviço público, entidades assistenciais ou filantrópicas ou quando 
houver interesse público ou social devidamente justificado. 
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§ 3º - Considera-se de interesse social a prestação de serviços, exercida 
sem fins lucrativos, voltados ao atendimento das necessidades básicas da população em saúde, 
educação, cultura, entidades carnavalescas, esportes, entidades religiosas e segurança pública. 

 
§ 4º - A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, 

independe de licitação e será sempre por tempo indeterminado e formalizada por termo administrativo. 
 
§ 5º - A autorização será formalizada por portaria, para atividades ou 

usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, exceto quando se destinar a 
formar canteiro de obra ou de serviço público, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da 
obra ou do serviço. 

 
§ 6º - A locação social de unidades habitacionais de interesse social 

produzidas ou destinadas à população de baixa renda independe de autorização legislativa e licitação 
e será formalizada por contrato. 

 
§ 7º - Também poderão ser objeto de locação, nos termos da lei civil, os 

imóveis incorporados ao patrimônio público por força de herança vacante ou de arrecadação, até que 
se ultime o processo de venda previsto no § 5º do art. 121 desta Lei Orgânica. 

 
§ 8º - O Prefeito deverá encaminhar, até o dia 30 (trinta) de junho de cada 

ano, à Câmara Municipal, relatório contendo a identificação dos bens municipais objeto de concessão 
de uso, de permissão de uso e de locação social, em cada exercício, assim como sua destinação e o 
beneficiário. 

 
§ 9º - Serão nulas de pleno direito as concessões, permissões, 

autorizações, locações, bem como quaisquer outros ajustes formalizados após a promulgação desta 
Lei Orgânica, em desacordo com o estabelecido neste artigo. 

 
§ 10 - A autorização legislativa para concessão administrativa deixará de 

vigorar se o contrato não for formalizado, por escritura pública, dentro do prazo de 03 (três) anos, 
contadas da data da publicação da lei ou da data nela fixada para a prática do ato. 

 
 

CAPÍTULO   IV 
 

Dos Tributos Municipais 
 

 
ARTIGO 124 – Compete ao Município instituir os seguintes tributos:  
I - Imposto sobre: 

a) propriedade predial e territorial urbana; 
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b) transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de 
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos à sua 
aquisição; 

c) vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto 
óleo diesel; 

d) serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar. 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos ou divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos 
à disposição;  

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
 
ARTIGO 125 - A administração tributária é atividade vinculada, essencial 

ao Município e deverá estar dotada de recursos humanos e materiais necessários ao fiel exercício de 
suas atribuições, principalmente no que se refere a: 

I - cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas; 
II - fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias;  
III - lançamento dos tributos; 
IV - inscrição dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança 

amigável ou encaminhamento para cobrança judicial.  
 
ARTIGO 126 - O Município poderá criar colegiado constituído 

paritariamente por servidores designados pelo Prefeito Municipal e contribuintes indicados por 
entidades representativas de categorias econômicas e profissionais, com atribuição de decidir, em grau 
de recurso, as reclamações sobre lançamentos e demais questões tributárias. 

 
Parágrafo único - Enquanto não for criado o órgão previsto neste artigo, 

os recursos serão decididos pelo Prefeito Municipal. 
 
ARTIGO 127 - O Prefeito Municipal promoverá, periodicamente, a 

atualização da base de cálculo dos tributos municipais. 
 
§ 1º - A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

será atualizada, anualmente, antes do término do exercício, podendo para tanto ser criada uma 
comissão da qual participarão, além dos servidores do Município, representantes dos contribuintes, de 
acordo com decreto do Prefeito Municipal.  

 
§ 2º - A atualização da base de cálculo do imposto municipal sobre 

serviços de qualquer natureza, cobrado de autônomos e sociedades civis, obedecerá aos índices 
oficiais de atualização monetária e poderá ser realizada mensalmente.  

 
§ 3º - A atualização da base de cálculo das taxas decorrentes do 

exercício do poder de polícia municipal obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e 
poderá ser realizada mensalmente. 
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§ 4º - A atualização da base de cálculo das taxas de serviços levará em 
consideração a variação de custos dos serviços prestados ao contribuinte ou colocados à sua 
disposição, observados os seguintes critérios: 

I - quando a variação de custos for inferior ou igual aos índices oficiais de 
atualização monetária, poderá ser realizada mensalmente; 

II - quando a variação de custos for superior àqueles índices, a 
atualização poderá ser feita mensalmente até esse limite, ficando o percentual restante para ser 
atualizado por meio de lei que deverá estar em vigor antes do início do exercício subseqüente. 

 
ARTIGO 128 - A concessão de isenção e de anistia de tributos municipais 

dependerá de autorização legislativa, aprovado por maioria de 2/3 (dois terços) dos membros da 
Câmara Municipal, exceto os casos já fixados em Lei. 

 
ARTIGO 129 - A remissão de créditos tributários somente poderá ocorrer 

nos casos de calamidade pública ou notória pobreza do contribuinte, devendo a lei que a autorize ser 
aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. 

 
ARTIGO 130 - A concessão de isenção, anistia ou moratória não gera 

direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiário não satisfez ou 
deixou de satisfazer as condições, não cumprindo ou deixando de cumprir os requisitos para sua 
concessão. 

 
ARTIGO 131 - É de responsabilidade do órgão competente da Prefeitura 

Municipal a inscrição em dívida ativa dos créditos provenientes de impostos, taxas, contribuição de 
melhorias e multas de qualquer natureza, decorrentes de infrações à legislação tributária, com prazo de 
pagamento fixado pela legislação ou por decisão proferida em processo regular de fiscalização. 

 
ARTIGO 132 - Ocorrendo a decadência do direito de constituir o crédito 

tributário ou a prescrição da ação de cobrá-lo, abrir-se-á inquérito administrativo para apurar as 
responsabilidades na forma da lei. 

 
Parágrafo único - A autoridade municipal, qualquer que seja seu cargo, 

emprego ou função, e independentemente do vínculo que possuir com o Município, responderá civil, 
criminal e administrativamente pela prescrição ou decadência ocorrida sob sua responsabilidade, 
cumprindo-lhe indenizar o Município do valor dos créditos prescritos ou não lançados. 
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SEÇÃO   I 
 

Dos Direitos dos Contribuintes 
 

 
ARTIGO 133 - O Município: 
I - não exigirá ou aumentará tributos sem lei que o estabeleça; 
II - não cobrará tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido 

publicada a lei que os houver instituído ou aumentado;  
III - não cobrará tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes 

do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;  
IV - não instituirá tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente;  
V - não utilizará o tributo com efeito de confisco;  
VI - não estabelecerá, por meios de tributos, limitações ao tráfego de 

pessoas ou bens;  
VII - não instituirá impostos sobre livros, jornais e periódicos, nem sobre 

os templos de qualquer culto, nem sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, 
das entidades sindicais dos trabalhadores e, atendidos os requisitos da lei, das instituições de 
educação e assistência social, sem fins lucrativos.  

 
ARTIGO 134 - O imposto previsto no item 2 da alínea “a”,  do inciso IX do 

artigo 5º, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos  decorrentes de fusão, 
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante 
do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil. 

 
ARTIGO 135 - As alíquotas máximas dos impostos previstos nos itens 3 e 

4 da alínea “a” do inciso IX do artigo 5º são fixadas por lei complementar federal. 
 
ARTIGO 136 - Excetuam-se da incidência do imposto previsto no item 4 

da alínea “a” do inciso IX do Artigo 5º, os serviços:  
I - de transporte interestadual e intermunicipal; 
II - de comunicação;  
III - de exportação de serviços para o exterior. 
 
ARTIGO 137 - As taxas não terão base de cálculo própria de impostos.  
 
ARTIGO 138 - É vedada a cobrança de taxas: 
I - pelo exercício do direito de petição ao Poder Público em defesa de 

direitos contra ilegalidade ou abuso de poder; 
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II - para obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimentos de interesse pessoal.         

 
 

CAPÍTULO   V 
 

Dos Orçamentos 
 
 

SEÇÃO   I 
 

Disposições Gerais 
 
 

ARTIGO 139 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o Plano Plurianual; 
II - as Diretrizes Orçamentárias; 
III - os Orçamentos Anuais. 
 
§ 1º - A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. 

 
§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e 

prioridades da Administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente 
e orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá também sobre as alterações na legislação 
tributária. 

 
§ 3º - O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 
 
§ 4º - Os planos e programas regionais e setoriais serão elaborados em 

consonância com o Plano Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. 
 
§ 5° - A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes Municipais, fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público; 

II - o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, 
direta e indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
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III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a elas vinculados, da administração direta ou indireta, bem como fundos e fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público. 

 
§ 6° - O projeto de lei orçamentária será instruído com demonstrativo 

setorizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

 
§ 7º - A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à 

previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura 
de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, 
nos termos da lei.  

                                                   
ARTIGO 140 - A Lei estabelecerá sistema de participação prévia 

opinativa dos contribuintes, em audiências públicas e outros meios, na elaboração dos projetos de 
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. 

 
ARTIGO 141 - O projeto de lei orçamentário referente ao exercício 

subseqüente será encaminhado pelo Prefeito à Câmara Municipal até 30 (trinta) de setembro e 
aprovado até a última sessão legislativa do ano em curso. 

 
§ 1° - Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado no caput 

deste artigo, a Câmara Municipal considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.  
  
§ 2° - A Câmara não enviando, no prazo, o projeto de lei orçamentária à 

sanção, será promulgado como lei, pelo Prefeito, o projeto originário do Executivo.  
   
§ 3° - Rejeitado pela Câmara o projeto de lei Orçamentária Anual, 

prevalecerá, para o ano seguinte o orçamento do exercício em curso, aplicando-lhe a atualização 
monetária dos valores.  

 
ARTIGO 142 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não 

poderá exceder os limites estabelecidos em Lei Federal.  
 
§ 1° - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, 

a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas: 

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

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

 



 

         CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: ( 11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

57 
 

 

§ 2° - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste 
artigo durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:  

I - redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança;  

II - exoneração dos servidores não estáveis. 

 
§ 3º - Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem 

suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o 
servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.  

 
§ 4º - O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará 

jus à indenização correspondente a um mês de remuneração, por ano de serviço.  
 
§ 5º - O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será 

considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou 
assemelhadas pelo prazo de 04 (quatro) anos.  

 
ARTIGO 143 - O Município publicará em jornal e no meio eletrônico o 

orçamento anual dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua sanção ou promulgação, pormenorizado e 
discriminado para melhor compreensão por parte do contribuinte, para conhecimento entre os 
interessados, em especial às entidades representativas da comunidade. 

 
 

SEÇÃO   II 
 

Das Vedações Orçamentárias 
 
 

ARTIGO 144 - São vedados:    
I - o início de obras, projetos e programas não incluídos na lei 

orçamentária anual; 
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 
III - a realização de operações de crédito que excedam o montante das 

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 
finalidade  precisa, aprovados pela maioria absoluta da Câmara Municipal. 

IV - a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, 
ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino e recursos para 
as ações e serviços públicos de saúde, como estabelecido na Constituição Federal, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação da receita; 
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V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de 
uma categoria  de   programação   para   outra   ou   de   um  órgão   para   outro,   sem  prévia   e   
específica   autorização  legislativa; 

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

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

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização 
legislativa. 

 
§ 1º - Todo investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro 

não poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que a autorize, sob pena de 
crime de responsabilidade. 

 
§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício 

financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato da autorização for promulgado nos últimos 04 
(quatro) meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente. 

 
§ 3º - A abertura de crédito extraordinário por decreto somente será 

admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade 
pública dando ao Prefeito conhecimento à Câmara de seu ato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
ARTIG0 145 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 

inclusive de créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão entregues até 
o dia 20 (vinte) de cada mês, na forma de lei complementar. 

 
Parágrafo único - A Câmara Municipal participará do orçamento anual 

do Município num percentual conforme disposto na Constituição Federal. 
 
ARTIGO 146 - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser efetivadas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

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

III - em caso de calamidade pública, em caráter temporário, cessando o 
contrato com a eliminação da causa que motivou a demissão. 
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SEÇÃO   III 
 

Das Emendas aos Projetos Orçamentários 
 
 

ARTIGO 147 - Os projetos de leis relativos ao Plano Plurianual, às 
Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais Suplementares e Especiais 
serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma do Regimento Interno. 

 
§ 1º - Caberá à comissão da Câmara Municipal: 
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos de Plano Plurianual, 

Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual e sobre as contas do Município apresentadas anualmente 
pelo Prefeito; 

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, 
acompanhar e fiscalizar as operações resultantes ou não da execução do orçamento, sem prejuízo das 
demais comissões criadas pela Câmara Municipal. 

 
§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão de Finanças e 

Orçamento, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma do Regimento Interno, pelo Plenário 
da Câmara Municipal. 

 
§ 3º - As emendas ao projeto de Lei do Orçamento Anual ou dos projetos 

que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso: 
I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; 
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes 

de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre: 
a) dotações para pessoal e seus encargos;  
b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas 

e mantidas pelo Poder Público Municipal;  
III - sejam relacionadas com:  

a) a correção de erros ou omissões; 
b) os dispositivos do texto do projeto de lei. 

 
§ 4º - As emendas ao projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias não 

poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. 
 
§ 5º - O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal 

para propor modificação nos projetos a que se referem este Artigo, enquanto não iniciada a votação, 
na Comissão de Finanças e Orçamento, da parte cuja alteração é proposta. 
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§ 6º - Os projetos de lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias 
e do Orçamento Anual serão enviados pelo Prefeito à Câmara, obedecendo aos critérios a serem 
estabelecidos por lei. 

   
§ 7º - Aplicam-se aos projetos referidos neste Artigo, no que não 

contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 
 
§ 8º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do 

projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, 
conforme o caso, mediante abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, com prévia e 
específica autorização legislativa. 
 
 

SEÇÃO   IV 
 

Da Execução Orçamentária 
 
 

ARTIGO 148 - A execução do orçamento do Município se refletirá na 
obtenção das suas receitas próprias, transferidas e outras, bem como na utilização das dotações 
consignadas às despesas para execução dos programas nele determinados, observado sempre o 
princípio do equilíbrio. 

 
ARTIGO 149 - O Prefeito Municipal fará publicar, até 30 (trinta) dias após 

o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 
 
ARTIGO 150 - O Município divulgará, até o último dia do mês 

subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos 
recebidos, os valores de  origem tributária entregues e a exposição numérica dos critérios de rateio. 

 
Parágrafo único - O Poder Público Municipal ficará obrigado a fornecer, 

em tempo hábil, as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre que solicitados 
por qualquer contribuinte, entidade sindical ou popular e partido político. 

 
ARTIGO 151 - As alterações orçamentárias durante o exercício se 

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

uma categoria de programação para outra. 
 
Parágrafo único - O remanejamento, a transferência e a transposição 

somente se realizarão quando autorizados em lei específica que contenha a justificativa. 
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ARTIGO 152 - Na efetivação dos empenhos sobre dotações fixadas para 
cada despesa será emitido o documento nota de empenho, que conterá as características já 
determinadas nas normas gerais de direito financeiro. 

 
§ 1º - Fica dispensada a emissão da nota de empenho nos seguintes 

casos: 
I - despesas relativas à pessoal e seus encargos; 
II - contribuição para o PASEP; 
III - amortização, juros e serviços de empréstimos e financiamentos 

obtidos;  
IV - despesas relativas a consumo de água, energia elétrica, utilização 

dos serviços de telefone, postais e telegráficos e outros que vierem a ser definidos por atos normativos 
próprios.  

 
§ 2º - Nos casos previstos no parágrafo anterior, os empenhos e 

procedimentos de contabilidade terão a base legal dos próprios documentos que originarem o 
empenho.  
                             
 

SEÇÃO   V 
 

Da Gestão da Tesouraria 
 
 

ARTIGO 153 - As receitas e as despesas orçamentárias serão 
movimentadas através de caixa único, regularmente instituída. 

 
Parágrafo único - A Câmara Municipal terá a sua própria tesouraria, por 

onde movimentará os recursos que lhe forem liberados. 
 
ARTIGO 154 - As disponibilidades de caixa do Município e de suas 

entidades de administração indireta, inclusive dos fundos especiais e fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público Municipal, serão depositadas: 

I - em instituições financeiras oficiais ou 
II - em instituição financeira submetida a processo de privatização ou 

instituição financeira adquirente do seu controle acionário, na forma prevista em legislação federal.  
 
Parágrafo único - Em decorrência do quanto estabelecido neste artigo, 

ficam autorizados os órgãos da administração direta e indireta no Município e as demais entidades e 
empresas por ele controladas a tomarem, junto às instituições financeiras acima mencionadas, todas 
as providências necessárias para viabilizar a utilização e controle dos depósitos, referentes à 
disponibilidade de caixa. 
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ARTIGO 155 - As arrecadações das receitas próprias do Município e de 
suas entidades de administração indireta poderão ser feitas através da rede bancária privada, 
mediante convênio. 

    
ARTIGO 156 - Poderá ser constituído regime de adiantamento em cada 

uma das unidades da administração direta, nas autarquias, nas fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público Municipal e na Câmara Municipal para atender às despesas miúdas de pronto 
pagamento definidas em lei. 
 
 

SEÇÃO   VI 
 

Da Organização Contábil 
 
 

ARTIGO 157 - A contabilidade do Município obedecerá, na organização 
do seu sistema administrativo e informativo e nos seus procedimentos, aos princípios fundamentais de 
contabilidade e às normas estabelecidas na legislação pertinente. 

 
ARTIGO 158 -  A Câmara Municipal terá a sua própria contabilidade. 
 
Parágrafo único - A contabilidade da Câmara Municipal encaminhará as 

suas demonstrações, até o dia 15 (quinze) de cada mês, para fins de incorporação à contabilidade 
central da Prefeitura. 
 
 
 

SEÇÃO   VII 
 

Das Contas Municipais 
 
 

ARTIGO 159 - Até 31 (trinta e um) de março de cada ano, o Prefeito 
Municipal encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão equivalente as contas do Município, 
nos termos da legislação pertinente. 
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SEÇÃO   VIII 
 

Da Prestação e Tomada de Contas 
 
 

ARTIGO 160 - São sujeitos à tomada ou à prestação de contas os 
agentes da Administração Municipal responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à 
Fazenda Municipal. 
 

§ 1º - O tesoureiro do Município ou servidor que exerça a função fica 
obrigado à apresentação do boletim diário da tesouraria, que será afixado em local próprio na sede da 
Prefeitura Municipal. 

 
§ 2º - Os demais agentes municipais apresentarão as suas respectivas 

prestações de contas até o dia 15 (quinze) do mês subsequente àquele em que o valor tenha sido 
recebido. 
 
 

CAPÍTULO   VI 
 

Dos Distritos 
 
 

SEÇÃO   I 
 

Disposições Gerais 
 
 

ARTIGO 161 - Nos Distritos, exceto no da sede, haverá um 
administrador, nomeado pelo Prefeito Municipal, entre os eleitores domiciliados no respectivo Distrito. 

 
§ 1º - No ato da posse, os administradores do Distrito deverão 

desincompatibilizar-se e, na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer declaração 
pública de bens. 

 
§ 2º - Os administradores terão os mesmos impedimentos dos 

Vereadores, enquanto permanecerem no cargo. 
 
ARTIGO 162 - A lei estabelecerá a remuneração e as atribuições dos 

administradores. 
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ARTIGO 163 - Cabe ao Prefeito Municipal pleitear junto aos órgãos 
estaduais competentes a instalação de novos Distritos. 
 
 

CAPÍTULO   VII 
 

Das Estradas Municipais 
 

 
ARTIGO 164 - As estradas municipais são todas aquelas em que houver 

domínio público ou servidão pública, onde o Poder Municipal faz a manutenção, há anos,  são 
utilizadas por um grande segmento da população local, os ramais, até o acesso privativo do último 
proprietário ou possuidor a justo título. 

 
§ 1º - As estradas referidas neste artigo terão faixa de domínio 

estabelecido em lei, para efeito de melhoria como alargamento, devendo ser deslocadas as cercas de 
arame nas laterais, obedecendo a largura exigida. 

 
§ 2º - Nas estradas municipais são proibidos quaisquer tipos de 

obstáculos. 
 
§ 3º - A abertura de acesso privativo depende de prévio alvará da 

Prefeitura Municipal. 
      
ARTIGO 165 - Na implantação de novas estradas municipais deverá, 

obrigatoriamente, haver doação de faixa pelos proprietários ou, caso contrário, desapropriação da área 
onde passará a estrada. 

 
ARTIGO 166 - O Poder Público deverá dar manutenção a todas as 

estradas municipais, semestralmente, realizando, no mínimo, nivelamento com motoniveladora. 
 
Parágrafo único - A manutenção das estradas de que trata este  artigo 

será gratuita, salvo, se o dano for provocado por culpa ou dolo de terceiro, cuja a averiguação será 
feita por meio de processo administrativo. 

  
ARTIGO 167 - Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o constante no 

Plano Diretor Participativo vigente. 
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CAPÍTULO   VIII 
 

Das Políticas Municipais 
 
 

SEÇÃO   I 
 

Da Política de Saúde 
 
 

ARTIGO 168 - As ações de saúde são de relevância pública, devendo 
sua execução ser feita, preferencialmente, através de serviços públicos e, complementarmente, através 
de serviços de terceiros. 

 
Parágrafo único - É vedado ao Município cobrar do usuário pela 

prestação de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo Poder Público ou contratados com 
terceiros.  

 
ARTIGO 169 - A saúde deverá ter prioridade especial e o Poder Público 

deverá aplicar, no mínimo, 15 % (quinze por cento) do orçamento anual. 
 
ARTIGO 170 - São atribuições do Município, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde: 
I - planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de 

saúde; 
II - planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada 

do SUS, em articulação com a sua direção estadual; 
III - gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes às condições e 

aos ambientes de trabalho; 
IV - executar serviços de:  

a) vigilância epidemiológica; 
b) vigilância sanitária; 
c) alimentação e nutrição. 

V - planejar  e  executar  a  política  de  saneamento  básico  em 
articulação com o Estado e a União; 

VI - executar a política de insumos e equipamentos para a saúde; 
VII - fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão 

sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos estaduais e federais competentes, para controlá-las; 
VIII - formar consórcios intermunicipais de saúde; 
IX - gerir laboratórios públicos de saúde;  
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X - avaliar e controlar a execução de convênios e contratos, celebrados 
pelo Município, com entidades privadas prestadoras de serviço de saúde; 

XI - autorizar a instalação de serviços privados de saúde e fiscalizar-lhes 
o funcionamento;  

XII - dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com finalidade 
precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores, bem como dispor 
sobre o depósito e venda de animais e bens com esses apreendidos em decorrência de transgressão 
da legislação municipal. 

 
ARTIGO 171 - As ações e os serviços de saúde realizados no Município 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde no âmbito do 
Município, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - comando único exercido pela Secretaria Municipal de Saúde ou 
equivalente;  

II - integridade na prestação das ações de saúde; 
III - organização de distritos sanitários com alocação de recursos técnicos 

e práticos de saúde adequados à realidade epidemiológica local; 
IV - participação em nível de decisão de entidades representativas dos 

usuários, dos trabalhadores de saúde e dos representantes governamentais na formulação, gestão e 
controle da política municipal e das ações de saúde através do Conselho Municipal de caráter 
deliberativo e paritário; 

V - direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos sobre os 
assuntos pertinentes à promoção, proteção e recuperação de sua saúde e da coletividade. 

 
Parágrafo único - Os limites dos distritos sanitários, referidos no Inciso 

III, constarão do Plano Diretor de Saúde e serão fixados segundo os seguintes critérios: 
I - área geográfica de abrangência; 
II - descrição da clientela; 
III - resolutividade de serviços à disposição da população. 
 
ARTIGO 172 - A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do 

Conselho Municipal de Saúde que terá as seguintes atribuições: 
I - formular a política municipal de saúde, a partir das diretrizes emanadas 

da Conferência Municipal de Saúde; 
II - planejar e fiscalizar a distribuição de recursos destinados à saúde; 
III - aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos ou 

privados de saúde, inclusive farmácia piloto para atendimento à comunidade, com doação de remédios 
aos carentes, atendidas as diretrizes do plano municipal de saúde; 

      
ARTIGO 173 - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
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ARTIGO 174 - O Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município, será 
financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado, da União e da Seguridade Social, 
além de outras fontes. 

 
§ 1º - Os recursos destinados às ações e aos serviços de saúde 

constituirão o Fundo Municipal de Saúde, conforme dispuser a lei. 
 
§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
 

 

SEÇÃO   II 
 

Da Política Educacional, Cultural e Desportiva 
 
 

ARTIGO 175 - Ao Município compete, prioritariamente, a administração e 
a manutenção dos seguintes programas de ensino: 

I - Educação Infantil; 
II - Educação Fundamental; 
III - Educação Especial, dirigida à portadores de necessidades especiais; 
IV - Alfabetização de Jovens e Adultos (EJA). 
 
§ 1° - A Educação Infantil, para crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos, e 

a Educação Fundamental, de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos, tem por objetivo assegurar o 
desenvolvimento corporal, emocional, intelectual, espiritual e a socialização das crianças e dos pré-
adolescentes, visando o desenvolvimento de suas particularidades como elemento de auto- realização, 
qualificação para o trabalho e preparo para o exercício pleno da cidadania.  

 
§ 2° - Deverá ser organizado no Município o Conselho Municipal de 

Educação. 
 
ARTIGO 176 - O Município promoverá, anualmente, o recenseamento da 

população escolar. 
                                                                                         
ARTIGO 177 - O Município zelará por todos os meios ao seu alcance, 

pela permanência do educando na escola. 
 
ARTIGO 178 - O Município, em conjunto com a rede de ensino, poderá, 

no final de cada ano, promover censo entre todos os estudantes, destinado a obter informações sobre 
as aptidões profissionais dos mesmos. 
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ARTIGO 179 - Os currículos escolares serão adequados às 
peculiaridades do Município, valorizando sua cultura, seu patrimônio histórico, artístico, cultural e 
ambiental. 

 
ARTIGO 180 - O Município aplicará,  anualmente,  nunca  menos  de 

25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos e das transferências recebidas do 
Estado e da União na manutenção e desenvolvimento  do ensino. 

 
ARTIGO 181 - O professorado da rede municipal de ensino terá direito ao 

adicional para custear o transporte até a sua unidade escolar.  
 
Parágrafo único – O caput deste artigo será regulamentado por lei 

específica. 
 
ARTIGO 182 - O Município concederá, gratuitamente, passes escolares 

aos estudantes, residentes no Município de Salesópolis, que demonstrarem carência de recursos para 
a própria locomoção, nos seguintes cursos: 

I - Educação Infantil, Educação Fundamental, Educação Especial e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da rede pública municipal; 

II - cursos técnicos conveniados ou municipalizados; 
III - cursos de aperfeiçoamento conveniados ou municipalizados. 
 
ARTIGO 183 - O Município, no exercício de sua competência: 
I - apoiará e incentivará a valorização e a difusão as manifestações da 

cultura local;        
II - protegerá, por todos os meios ao seu alcance, obras, objetos, 

documentos e imóveis de valor histórico, artístico, cultural e paisagístico; 
III - diretamente ou com a participação de patrocinadores, criará e 

manterá equipados espaços públicos específicos, destinados à produção, divulgação e apresentação 
das manifestações culturais, folclóricas e artísticas, mantendo política de valorização dos profissionais 
da cultura; 

IV - desenvolverá intercâmbios educacionais, culturais e artísticos com 
outros Poderes Públicos;  

V - instalará a Biblioteca Municipal, a Casa da Cultura e a Casa do 
Artesão; 

VI - instalará escolas municipais, na sede do Município e na zona rural, 
desde que haja toda a estrutura necessária de professores, merendeira, servente e transporte dos 
escolares. 

 
ARTIGO 184 - Os imóveis tombados pelo Município em razão de suas 

características históricas, artísticas, culturais e paisagísticas fazem jus aos benefícios instituídos pela 
legislação municipal, inclusive isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano. 
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ARTIGO 185 - O Município fomentará as práticas desportivas, culturais e 
de lazer, especialmente, nas escolas, núcleos culturais e esportivos. 

 
Parágrafo único - Quando representando o Município em eventos e 

atividades dentro e fora do seu território, o Poder Executivo custeará despesas de atletas, grupos 
culturais e equipes cadastrados nas respectivas Secretarias Municipais. 

 
ARTIGO 186 - As ações do Poder Público e a destinação de recursos 

orçamentários para o setor darão prioridade: 
I - ao esporte educacional, ao esporte comunitário e, na forma da lei, ao 

esporte de alto rendimento; 
II - ao lazer e cultura popular; 
III - à construção e manutenção de espaços devidamente equipados para 

as práticas esportivas, culturais e o lazer; 
VI - à promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da Educação 

Física; 
V - cursos à iniciação e aperfeiçoamento físico destinados à formação de 

atletas no Município. 
 
ARTIGO 187 - O Município deverá estabelecer e implantar políticas de 

educação para a segurança do trânsito, em articulação com o Estado. 
 
ARTIGO 188 - O Poder Executivo manterá em livro próprio o  registro 

histórico do Município, atualizando-o periodicamente. 
 
 
 

SEÇÃO   III 
 

Da Política Econômica 
 
 

ARTIGO 189 - Na promoção do desenvolvimento econômico, o Município 
agirá, sem prejuízo de outras iniciativas, no sentido de: 

I - fomentar a livre iniciativa; 
II - privilegiar a geração de emprego; 
III - utilizar tecnologia de uso intensivo de mão de obra; 
IV - racionalizar a utilização de recursos naturais; 
V - proteger o meio ambiente; 
VI - proteger os direitos dos usuários dos serviços públicos e dos 

consumidores; 
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VII - dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal ou 
mercantil, às micro e pequenas empresas locais, considerando sua contribuição para a democratização 
de oportunidades econômicas, inclusive para os grupos sociais mais carentes; 

VIII - estimular o associativismo, o cooperativismo e as microempresas; 
IX - minimizar entraves burocráticos que possam limitar o exercício da 

atividade econômica. 
 
ARTIGO 190 - É de responsabilidade do Município, no campo de sua 

competência, a realização de investimentos para formar e manter a infraestrutura básica capaz de 
atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas, seja diretamente ou mediante 
delegação ao setor privado para esse fim. 

  
Parágrafo único - A atuação do Município se dará inclusive  no  meio 

rural, para a fixação de contingentes populacionais, possibilitando-lhes acesso aos meios de produção 
e geração de renda, estabelecendo a necessária infraestrutura destinada a viabilizar esse propósito. 

 
ARTIGO 191 - A atuação do Município na zona rural terá como principais 

objetivos: 
I - oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e trabalhador rural 

melhores condições de trabalho e de mercado para os produtos, visando a rentabilidade dos 
empreendimentos e a melhoria do padrão de vida da família rural; 

II - garantir o escoamento da produção, sobretudo para o abastecimento 
alimentar; 

III - garantir a utilização racional dos recursos naturais; 
IV - incentivar a implantação de policiamento na zona rural para aumentar 

a segurança pessoal e patrimonial; 
V - desenvolver política de abastecimento alimentar, através de feiras 

livres, "varejões", autorizando os produtores rurais, quando houver excedentes de safra, a promover a 
comercialização em logradouros públicos previamente determinados pelo órgão competente; 

VI - fiscalizar e controlar o uso, transporte, manuseio e comércio de 
defensivos agrícolas, tóxicos ou não; 

VII - firmar convênios com outros órgãos governamentais para implantar 
programas de aproveitamento de microbacias, promover a drenagem de várzeas, conservação do solo, 
visando a produção e a produtividade. 

 
ARTIGO 192 - Como principais instrumentos para o fomento da produção 

da zona rural, o Município utilizará política agrícola e de desenvolvimento rural executada por uma 
repartição do Poder Executivo, especialmente criada para este fim, a assistência técnica, a extensão 
rural, o armazenamento, o transporte, o associativismo, o estímulo à formação de Conselho Agrícola 
Municipal e a divulgação das oportunidades de créditos e incentivos fiscais. 
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ARTIGO 193 - O Município poderá consorciar-se com outras 
municipalidades com vistas ao desenvolvimento de atividades econômicas de interesse comum, bem 
como integrar-se em programas de desenvolvimento regional a cargo de outras esferas de Governo. 

  
ARTIGO 194 - O Município dispensará às microempresas, às empresas 

de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país, aos 
micro e pequenos produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-los pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei específica. 

 
ARTIGO 195 - O Município apoiará e estimulará o cooperativismo e 

outras formas de associativismo.                                            
 
ARTIGO 196 - Fica assegurada às microempresas ou às empresas de 

pequeno porte a simplificação ou eliminação, através de Lei específica, de procedimentos 
administrativos em seu relacionamento com a Administração Municipal, direta ou indireta, 
especialmente, em exigências relativas às licitações. 

 
ARTIGO 197 - Os portadores de necessidades especiais, assim como as 

pessoas idosas, terão prioridade para exercer o comércio eventual ou ambulante no Município. 
 
ARTIGO 198 - O Município promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor, em ação coordenada com órgãos e entidades que tenham atribuições de proteção e 
promoção dos destinatários finais de bens e serviços. 

 
Parágrafo único - A lei definirá também os direitos básicos do 

consumidor e os mecanismos de estímulo à auto-organização da defesa do consumidor, de assistência 
judiciária e policial especializada e de controle de qualidade dos serviços públicos. 

 
ARTIGO 199 - Com o objetivo de contribuir para a rápida geração de 

novos empregos, o Município incentivará, de todas as formas que lhe forem disponíveis, a atração de 
novas indústrias ou empresas de qualquer atividade não poluente. 
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SEÇÃO   IV 
 

Da Política Urbana 
 
 

ARTIGO 200 - A política urbana, a ser formulada no  âmbito  do processo 
de planejamento municipal, terá por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
o bem estar dos seus habitantes. 

 
Parágrafo único - As funções sociais da cidade dependem do acesso de 

todos os cidadãos aos bens e aos serviços urbanos, assegurando-lhes condições de vida compatíveis 
com o estágio de desenvolvimento. 

 
ARTIGO 201 - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o 

instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município. 
 

ARTIGO 202 - O Município promoverá, em consonância com sua política 
urbana e respeitadas as disposições do Plano Diretor, programas de habitação popular destinados a 
melhorar as condições de moradia da população carente do Município. 

 
Parágrafo único - A ação do Município deverá orientar-se para: 
I - implantar o acesso a lotes mínimos dotados de infraestrutura básica e 

servidos por transporte coletivo; 
II - estimular e assistir, tecnicamente, projetos comunitários e associativos 

de construção de habitação e serviços; 
III - urbanizar, regularizar e titular as áreas ocupadas por população de 

baixa renda, passíveis de urbanização. 
 
ARTIGO 203 - O Município, na prestação de serviços de transporte 

público, fará obedecer aos seguintes princípios básicos: 
I - conforto dos passageiros, segurança destes e dos pedestres, 

garantindo, em especial, acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais e aos idosos; 
II - tarifa social, assegurando a gratuidade aos maiores de 65 (sessenta e 

cinco) anos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

         CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: ( 11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

73 
 

 

SEÇÃO   V 
 

Da Política do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento  
 
 

ARTIGO 204 - O Município, ao promover a ordenação de seu território, 
definirá zoneamento e diretrizes gerais de ocupação que assegurem a proteção dos recursos naturais, 
em consonância com o disposto na legislação estadual pertinente. 

 
ARTIGO 205 - A política urbana do Município e o seu Plano Diretor, em 

estreita conexão com a população, deverão proteger o meio ambiente através: 
I - da definição das condições para o uso e ocupação do solo, do 

aproveitamento do subsolo e de suas águas territoriais; 
II - de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e 

estabelecimento de diretrizes de gestão de espaços; 
III - concessão de prêmios e incentivos aos munícipes, empreendedores 

e empresas que primarem no respeito, conservação e aprimoramento da qualidade ambiental. 
 
ARTIGO 206 - O Município assegurará a participação das entidades 

representativas da comunidade no planejamento e na fiscalização de proteção ambiental, garantindo o 
amplo acesso dos interessados às informações sobre as fontes de poluição e degradação ambiental ao 
seu dispor. 

 
ARTIGO 207 - Lei municipal especial preverá medidas efetivas de 

proteção ao meio ambiente, especialmente, sobre: 
I - exploração de recursos naturais; 
II - incentivos a particulares; 
III - manutenção de árvores em logradouros públicos; 
IV - proteção de matas ciliares; 
V - a criação e funcionamento do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (COMDEMA); 
VI - Plano de Gestão de Resíduos Sólidos e Saneamento. 
 
ARTIGO 208 - As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores às seguintes sanções, sem prejuízo da obrigação de restaurar os danos 
causados: 

I - aplicação de multas diárias e progressivas nos casos de continuidade 
da infração e reincidência; 

II - redução compulsória no nível das atividades; 
III - embargo ou interdição, parcial ou total. 
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Parágrafo único - Os recursos oriundos de multas administrativas e 
condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente e das taxas incidentes sobre a utilização dos 
recursos ambientais, serão destinados a um fundo gerido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
e Meio Ambiente, na forma da lei. 

 
ARTIGO 209 - A concessão ou permissão de serviços públicos, 

precedida de avaliação de impacto ambiental, expedida por órgão competente, será especialmente 
fiscalizada, sendo vedada renovação na hipótese do concessionário ou permissionário reincidir na 
prática de atos lesivos ao meio ambiente. 

 
 
 

SEÇÃO   VI 
 

Da Política de Assistência Social 
 
 

ARTIGO 210 - A ação do Município, no campo da assistência social, 
objetivará promover: 

I - a integração do indivíduo ao mercado de trabalho e meio ambiente; 
II - o amparo à família, ao idoso, à criança, ao adolescente, à mulher e 

aos portadores de necessidades especiais; 
III - a integração das comunidades carentes. 
 
ARTIGO 211 - Na formulação e desenvolvimento dos programas de 

assistência social, o Município buscará a participação das associações representativas da comunidade.  
      
ARTIGO 212 - Cabe ao Município assegurar, através dos Conselhos 

Municipais específicos, a proteção e a defesa dos direitos da família, da criança, do adolescente, do 
idoso, da mulher e dos portadores de necessidades especiais. 

 
 
 

SEÇÃO  VII 
 

Da Política de Turismo 

 

 
ARTIGO 213 - O Poder Público Municipal promoverá e incentivará o 

Turismo, como atividade sócio-econômica prioritária, fator principal de seu desenvolvimento 
sustentável. 
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Parágrafo único - O Poder Público Municipal preservará o seu 
patrimônio natural e cultural, como fator de seu potencial e vocação turística, cuidando para que sejam 
preservadas suas peculiaridades locais, assegurando o respeito e o valor às suas tradições e à sua 
história, em consonância com o disposto nesta Lei Orgânica.  

 
ARTIGO 214 - O Poder Público Municipal garantirá, como requisitos 

obrigatórios e essenciais para o planejamento, desenvolvimento e promoção da política de turismo no 
Município, a instituição das seguintes ações: 

a) Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, como órgão 
deliberativo, permanente e espaço democrático para a 
participação da sociedade civil interessada na elaboração e 
condução da política municipal de turismo, estabelecida no 
Plano Municipal de Turismo – PMT, tendo como objetivo, entre 
outros, a participação na formulação, gestão e controle da 
política municipal desse setor; 

b) Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, gerido pelo Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR e controlado pelo Poder 
Público Municipal, como mecanismo de planejamento e de 
controle sobre as fontes de receita e despesas relacionadas ao 
turismo, tendo como objetivo, entre outros, o de promover a 
captação e a aplicação de recursos e financiamentos destinados 
à execução das ações previstas no Plano Municipal de Turismo 
– PMT; 

c) Plano Municipal de Turismo – PMT, válido para o período de 02 
(dois) anos, é estabelecido pela Conferência Municipal de 
Turismo – CMT, em consonância com as diretrizes emanadas da 
“Agenda 21” e das Políticas Públicas de Turismo desenvolvidas 
pelos governos Estadual e Federal, deve traduzir 
democraticamente os anseios e as deliberações da conferência, 
servindo como diretriz e base para o desenvolvimento e a 
promoção da política para atividades turísticas no Município; 

              (Alterada pela EMENDA À LOMS 024/2016) 
d) Conferência Municipal de Turismo – CMT, promovida 

bianualmente e com ampla publicidade, é coordenada pelo 
Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, com o apoio do 
Poder Público Municipal e a participação da sociedade civil 
interessada, órgãos públicos e privados, profissionais, técnicos e 
empresários do setor turístico e correlato, tendo como objetivos, 
além do aprimoramento e reciclagem dos agentes turísticos do 
Município, a elaboração e a aprovação do Plano Municipal de 
Turismo – PMT. 

 



 

         CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: ( 11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

76 
 

 

ARTIGO 215 - O Poder Público Municipal estimulará os diversos 
segmentos ligados direta ou indiretamente ao Turismo e os projetos que visem o desenvolvimento do 
setor e a geração de empregos no Município, através de incentivos fiscais e concessões, a serem 
definidas no Plano Municipal de Turismo – PMT, observadas as disposições legais. 

 
ARTIGO 216 - O Poder Público Municipal, visando combater o turismo 

predatório e desordenado, controlará o fluxo de turistas dentro do território municipal assegurando 
maior segurança à população e aos próprios turistas, e no interesse de propiciar maior qualidade de 
vida aos munícipes, garantindo-lhes emprego ou ocupação lícita, bem como melhoria na qualidade dos 
serviços turísticos, disporá através de lei a obrigatoriedade do agendamento das excursões que 
tenham por objetivo visitar os pontos turísticos do Município.  

 
 

TÍTULO   V 
 

Disposições Finais 
 
 

ARTIGO 217 - A remuneração do Prefeito Municipal não poderá ser 
inferior àquela paga a servidor do Município, na data de sua fixação. 

 
ARTIGO 218 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias 

destinadas à Câmara Municipal, inclusive os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues 
até o dia 20 (vinte) de cada mês, na forma que dispuser a lei complementar a que se refere o artigo 
165, Parágrafo 9º da Constituição Federal. 

 
ARTIGO 219 - O Município mandará imprimir exemplares desta Lei 

Orgânica para distribuição gratuita nas escolas e entidades representativas da comunidade, de modo 
que se faça ampla divulgação do seu conteúdo. 

 
ARTIGO 220 - Para preservação da história e tradições do Município, o 

sistema educacional de Salesópolis incluirá em suas práticas e divulgação dos seguintes dados, sobre 
os quais incentivará a pesquisa: 

I - o território do Município resulta de desmembramento do de Mogi das 
Cruzes; 

II - a primeira notícia que dá características de comunidade é de que se 
constitui um núcleo populacional em torno da Capela de Nossa Senhora d'Ajuda, e, ao depois, em 25 
de outubro de 1837, quando, na póvoa formada naturalmente no caminho que de Mogi das Cruzes ia a 
São Sebastião, foi elevada em curada a Capela de São José do Paraitinga, desligando-se da paróquia 
de Santana de Mogi das Cruzes; 
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III - esse povoamento alcançou  a condição de Freguesia pela Resolução 
do Governo da Província de São Paulo, Nº 17, de 28 de fevereiro de 1838, que marcou o território do 
Distrito; 

IV - os terrenos da sede do Distrito de São José do Paraitinga foram 
doados por Domingos Freire de Almeida, Alferes José Luiz de Carvalho, Aleixo de Miranda e Francisco 
Gonçalves de Melo, em 14 de abril de 1838, os quais, pelo gesto, são considerados "Protetores do 
Bem Público";  

V - a criação do Município de São José do Paraitinga se deu pela  Lei 
Provincial Nº 9, de 24 de março de 1857; 

VI - em homenagem ao  Presidente  da  República  Manoel Ferraz  de 
CAMPOS SALLES, tomou o Município o nome de SALESÓPOLIS, pela Lei Estadual Nº 965, de 16 de 
novembro de 1905; 

VII - em 19 de Fevereiro de 2001 o Município de Salesópolis foi 
transformado em Estância Turística de Salesópolis pela Lei Estadual n° 10.769;  (anterior - VII - em 19 de Novembro 

de 2001 o Município de Salesópolis foi transformado em Estância Turística de Salesópolis pela Lei Estadual n° 10.769 -  alterado pela Emenda à LOMS Nº 021/2011 ) 
VIII - os nascidos na Estância Turística de Salesópolis serão 

considerados salesopolenses. 
 
ARTIGO 221 - A administração pública direta, indireta, fundacional, 

autárquica e demais órgãos deverão grafar em seus documentos oficiais e em placas de identificação 
de prédios públicos o seguinte: “ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS”. 

 
ARTIGO 222 - A Administração Pública deverá fornecer, gratuitamente, 

às repartições públicas municipais, prioritariamente às escolas da rede municipal, 01 (um) exemplar da 
Bandeira do Brasil, do Estado de São Paulo e da Estância Turística de Salesópolis, confeccionada em 
tecido e com as medidas oficiais previstas na Lei Federal Nº 5.700, de 01 de setembro de 1971. 

 
 
 
      

TÍTULO   VI 
 
 

Disposições Transitórias 
 
 
 

ARTIGO 1° - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores prestarão o 
compromisso de manter, defender e cumprir esta lei no ato de sua promulgação. 

ARTIGO 2° - A Câmara Municipal, até o final desta legislatura, manterá o 
número de nove vereadores e, a partir da próxima legislatura, será observado o limite máximo de onze 
vereadores, conforme disposto na Constituição Federal.     
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ARTIGO 3º - A elaboração do plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos, nos termos previstos na Lei n° 12.305, de 02 de Agosto de 2010, deverá ser 
aprovado,  implantado e entrar em vigor até o dia 03 de Agosto de 2012. 

                           
ARTIGO 4º - Os Poderes Públicos do Município de Salesópolis buscarão 

solução da dúvida sobre as divisas com o município de Biritiba Mirim, através de acordo, arbitramento 
ou no âmbito do poder judiciário. 

 
ARTIGO 5º - O Município adotará as medidas apropriadas, inclusive 

judiciais, para receber do Estado de São Paulo, as compensações financeiras, contribuições ao seu 
desenvolvimento e quaisquer outras previstas na Constituição do Estado de São Paulo, 
independentemente de leis estaduais, complementares ou ordinárias, que a regulamentem nessa 
parte. 

      
ARTIGO 6º - O Município envidará esforços no sentido de colaborar 

efetivamente na regularização de loteamentos populares já existentes, coibindo o surgimento de novos 
loteamentos clandestinos. 

 
ARTIGO 7° - O Poder Executivo terá o prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar da data de promulgação desta Lei Orgânica, para elaborar e enviar à Câmara Municipal 
o Plano de Carreira e respectiva reestruturação administrativa dos servidores da administração direta, 
autarquias e fundações públicas, observada a justa remuneração de mercado e a extinção de qualquer 
outra gratificação, exceto a remuneração por serviços extraordinários prestados. 

 
ARTIGO 8º - O Poder Executivo terá o prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar da data da promulgação desta Lei Orgânica, para a regulamentação do contido no 
Parágrafo único do artigo 166. 

 
ARTIGO 9º - O Município regulamentará, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, o custeio do transporte do professorado, previsto no artigo 181 e respectivo parágrafo 
único.  

 
ARTIGO 10 - O Município regulamentará, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a política de abastecimento alimentar de que trata o inciso V do Artigo 191. 
 
ARTIGO 11 - Os programas de ensino, cuja competência o artigo 175 

comete ao Município, serão executados, gradualmente, na medida das suas disponibilidades 
financeiras e dos seus recursos humanos.   

ARTIGO 12 - As Secretarias de Educação e Saúde do Município 
desenvolverão programas que visem avaliar o estado de saúde dos alunos matriculados na rede 
pública municipal. 
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ARTIGO 13 - A Câmara Municipal criará, no prazo de 15 (quinze) dias da 
data da promulgação desta Lei Orgânica, uma Comissão Especial para proceder a revisão do seu 
Regimento Interno, observando, na composição da Comissão, a proporcionalidade de representação 
partidária. 

 
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, em 29 de 

Agosto de 2011. 
 
       
 

Ver.SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JUNIOR 
Presidente 

 
 
 

Verª. DEISE APª CORRÊA DUQUE                   Ver. SÉRGIO APº FELICIANO DE SÁ 
1ª Secretária                                                         2º Secretário 

 

 
 

  PUBLICADA, afixada nos lugares de costume e registrada na Secretaria 
deste Poder Legislativo, em 29 de Agosto de 2011. 
 
 

ARLETE APª DE SOUZA FARIA CORREIA 
           Diretora da Secretaria 
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 022/2011 

 

(Modifica o texto do Inciso VII, do Artigo 220 da Lei 

Orgânica da Estância Turística de Salesópolis, e dá 

outras providências) 

 
 

 

 

A Mesa da Câmara Municipal da ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

SALESÓPOLIS, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 46 da Lei Orgânica 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU  e ela PROMULGA  a 

seguinte  

 

EMENDA 

 

ARTIGO 1º - O texto do Inciso VII, do Artigo 220 da Lei Orgânica 

da Estância Turística de Salesópolis, que passa ter a seguinte redação:  

 

VII  -  em 19 de Fevereiro de 2001 o Município de Salesópolis foi  transformado em 

Estância Turística de Salesópolis pela Lei Estadual n° 10.769; 

 
 

ARTIGO 2º - Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data 

de sua publicação e promulgação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, em 27 de 

Dezembro de 2011. 
 
       
 

Ver. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JUNIOR 
Presidente 

 
 
 

Verª. DEISE APª CORRÊA DUQUE                   Ver. SÉRGIO APº FELICIANO DE SÁ 
1ª Secretária                                                         2º Secretário 

 
 

PUBLICADA, afixada nos lugares de costume e registrada na Secretaria 
deste Poder Legislativo, em 27 de Dezembro de 2011. 
 
 

ARLETE APª DE SOUZA FARIA CORREIA 
       Diretora da Secretaria 
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº  023 / 2015 

 (Dá nova redação à nomenclatura da Seção V, 
aos Artigos 40, 69 e 70, ao caput do Artigo 68, 
assim como aos §§ 1º e 2º também do Artigo 
68, todos da LOM, e dá outras providências) 

 

 
 A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SALESÓPOLIS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 45, §2º da Lei 
Orgânica Municipal,  FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ela PROMULGA 
a seguinte 
 

E M E N D A : 
 
 

  ARTIGO 1º - O Artigo 40 da Lei Orgânica Municipal da Estância Turística de 
Salesópolis passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
                    "Artigo 40 – O Vereador terá seu mandato cassado em votação 

pelo Plenário da Câmara Municipal, por quórum qualificado de 2/3 
(dois terços) de seus membros. 
 
Parágrafo Único – O processo de cassação de Vereador será 
definido no Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Salesópolis.” 
 

  ARTIGO 2º - A nomenclatura da Seção V, assim como o caput do artigo 68 
e seus §§ 1º e 2º, todos da Lei Orgânica Municipal da Estância Turística de Salesópolis, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
                     “Seção V 
 
    Da Responsabilidade do Prefeito e do Vice-Prefeito 

 
ARTIGO 68 – São infrações político-administrativas do Prefeito 
Municipal e também do Vice-Prefeito Municipal, no que lhe for 
compatível, sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e 
sancionadas com a cassação do mandato. 
 
§ 1º - Declarada pela Câmara a admissibilidade da representação 
contra o Prefeito ou Vice-Prefeito, pelo voto da maioria qualificada 
(2/3) de seus membros, estes ficarão suspensos de suas funções.” 
 
§ 2º - Se, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias o julgamento não 
estiver concluído, cessará o afastamento do Prefeito ou Vice-
Prefeito.” 

segue fls. 02 
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continuação da Emenda Nº 023/15                                                                                                              FL. 02 

 
  ARTIGO 3º - O Artigo 69 da Lei Orgânica Municipal da Estância Turística de 
Salesópolis passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“ARTIGO 69 – O Prefeito e o Vice-Prefeito terão seus mandatos 
cassados em votação pelo Plenário da Câmara Municipal, por 
quórum qualificado de 2/3 (dois terços) de seus membros. 
 
Parágrafo Único – O processo de cassação do Prefeito e do Vice-
Prefeito será definido no Regimento Interno da Câmara Municipal 
da Estância Turística de Salesópolis.” 
 

  ARTIGO 4º - O Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal da Estância Turística de 
Salesópolis passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
                    "Artigo 70 – O processo a que se refere este capítulo será 

concluído em até 90 (noventa) dias, contados da data do protocolo 
da notificação do Prefeito ou do Vice-Prefeito, arquivando-se o 
processo se decorrido, sem a sessão de julgamento.” 

 
ARTIGO 5º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 

 
ARTIGO 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
 
 
                       Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, em 04 de Maio de 
2015. 
 
 

VER. PAULO AROUCA SOBREIRA 
Presidente 

 
VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA                 VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS 
                   1º Secretário                                                 2º Secretário 
 
 
 
 PUBLICADA, afixada nos lugares de costume e registrada na Secretaria 
Administrativa deste Legislativo, em 04 de Maio de 2015. 

 
 
ARLETE APª DE SOUZA FARIA CORREIA 

                                                                                  Diretora da Secretaria 
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº  024 / 2016 

 (Dispõe sobre alteração do Artigo 214 da Lei    
  Orgânica Municipal) 

 
 

 A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

SALESÓPOLIS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 45, §2º da Lei 

Orgânica Municipal,  FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ela PROMULGA a 
seguinte 

E M E N D A : 

 
 

  ARTIGO 1º - A alínea “c”, do Artigo 214 da Lei Orgânica do Município da 
Estância Turística de Salesópolis, que passa a ter a seguinte redação: 
 
                       “   c) Plano Municipal de Turismo – PMT, que deverá ser revisado a cada 03 

(três) anos, é estabelecido pela Conferência Municipal de Turismo – CMT, em 
com sonância com as diretrizes emanadas da “Agenda 21” e das Políticas 
Públicas de Turismo desenvolvidas pelos governos Estadual e Federal, deve 
traduzir democraticamente os anseios e as deliberações da conferência, 
servindo como diretriz e base para o desenvolvimento e a promoção da 

política para atividades turísticas do Município; ” 
 

 

  ARTIGO 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

                       Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, em 02 de Maio de 
2016. 
 
 

VER. SÉRGIO DOS SANTOS 
Presidente 

 
 

      VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ                           VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS 
                   1º Secretário                                                                2º Secretário 
 
 

 

 PUBLICADA, afixada nos lugares de costume e registrada na Secretaria 
Administrativa deste Legislativo, em 02 de Maio de 2016. 

 
ARLETE APª DE SOUZA FARIA CORREIA 

                                                                                            Diretora da Secretaria 
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