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Nós, representantes do povo lagoverdense, reunidos em assembleia municipal
constituinte para instituir um novo município democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida
na ordem nacional, com a solução pacífica das controvérsias, elaboramos sob a
proteção de Deus, a seguinte Lei Orgânica do Município de Lago Verde – MA.
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Aos nossos familiares e ao povo em geral,
dedicamos esse trabalho, fruto de nosso
compromisso com a comunidade que nos
elegeu.

Vereadores Constituintes
Lago Verde – Maranhão
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Preâmbulo:

Nós, os vereadores da Câmara Municipal de Lago Verde, reunidos em nome do
povo e sobre a proteção de Deus, decretamos e promulgamos a seguinte Lei.

Título I
DO MUNICÍPIO

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1°. O Município de Lago Verde, Unidade Territorial com autonomia política,
administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de LAGO VERDE, organiza-se
e rege-se pelas Constituições Federal, Estadual e presente Lei Orgânica.
Art. 2°. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos nos termos na Constituição Federal.

Art. 3°. São fundamentos do Município:
I – A autonomia;
II – A dignidade da pessoa humana;
III – Os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa.
Art. 4°. O Município de Lago Verde, orientará sua atuação no sentido de
desenvolvimento e da redução das desigualdades sociais.
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Art. 5°. O Município de Lago Verde assegura, nos limites de sua competência, a
inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais, nos termos da Constituição
Federal.
Art. 6°. É verdade ao Município
I – Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com elas ou suas representantes relações de dependência
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a elaboração de interesse público;
II – Recusar fé aos documentos públicos;
III – Criar distinções entre brasileiros ou preferencias entre eles.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
SEÇÃO I
Art. 7°. São Poderes do Município, independente e harmônicos, o Legislativo
representando pela Câmara Municipal de Lago Verde, e o Executivo, exercido pelo
Prefeito Municipal de Lago Verde.
Art. 8°. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um mandato de 04 anos,
obedecidos os princípios da Constituição Federal e o que a respeito dispuser a justiça
Eleitoral.
Parágrafo único. É verdade a qualquer dos poderes delegar atribuições, e quem
invertido num deles não poderá exercer as do outro, ressalvadas as exceções
Constitucionais.
Art. 9°. São símbolos do Município de Lago Verde, a Bandeira, o Brasão e o
Hino do Município, instituídos em Lei.
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Art. 10°. A alteração territorial do Município de Lago Verde, dependerá de prévia
aprovação da população, através de plebiscito, e se fará por Lei Complementar
Estadual.
Art. 11°. A incorporação, a fusão ou o desmembramento do Município
obedecerão ao disposto no artigo 18° e no § 4° da Constituição Federal.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
SEÇÃO I

Art. 12°. Ficam reservadas ao Município todas competências que não lhes sejam
explicitas ou implicitamente vedadas pelas Constituições Federal e Estadual.

Art. 13°. Compete ao Município:
I – Em comum com o Estado e União:
a) zelar pela guarda da Constituição Federal, desta Lei Orgânica e das leis e instituições
democráticas e pela preservação do patrimônio público;
b) cuidar da saúde, da assistência pública, proteger e possibilitar o tratamento das
pessoas portadoras de deficiências de qualquer natureza;
c) artístico e cultural, os monumentos e as paisagens notáveis, além do sítio

guardar

e proteger os documentos, sobras e outros bens de valor histórico e arqueológicos, na
área de sua jurisdição;
d) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros
bens de valor histórico, artístico e cultural;
e) proporcionar os meios de acesso à cultura, a educação e a ciência;
f) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
g) preservar as florestas, a fauna e a flora e, incentivar o reflorestamento;
h) fomentar as florestas agropecuárias e organizar o abastecimento alimentar;
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i) promover e incentivar programas de construção de moradias as populações de baixa
renda e fomentar a melhoria das condições habitacionais existentes e de saneamento
básico;
j) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização;
k) promover a integração social dos setores desfavorecidos;
l) registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos e pesquisas e exploração
de recursos hídricos minerais em seu território;
m) estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito.
II – Prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua
população, cabendo-lhe privativamente, dentre outros, as seguintes atribuições:
a) elaborar os seus orçamentos;
b) legislar sobre assuntos locais;
c) decretar e arrecadar os seus tributos, aplicar as suas rendas, prestar contas e
publicar os balancetes dos prazos da Lei;
d) criar, organizar e extinguir distritos, observando o que a Lei Estadual dispuser a
respeito;
e) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluindo-se nestes o transporte Coletivo que têm
caráter social e essência;
f) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, os serviços
obrigatórios de atendimento a cultura, a Educação, a Saúde e a Habitação;
g) promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle de uso, parcelamento e ocupação do solo Urbano;
h) zelar pelo Patrimônio Municipal, incluindo-se o histórico-cultural, observada a
legislação fiscalizadora Federal e Estadual;
i) afixar as leis, decretos e editais na Sede do Poder Executivo, em lugar visível ao
povo, ou publicá-los e Jornal oficial, se houver;
j) dispor sobre a aquisição, administração, utilização e imóveis de seus bens:
k) elaborar o estatuto dos seus servidores, observados os princípios Constitucionais da
República;
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l) conceder licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos industriais
e comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros, renovar a licença concedida
e determinar a fechamento de estabelecimento que funcionem irregularmente;
m) estabelecer servidões administrativas necessárias aos seus serviços, incluindo-se
os de seus concessionários;
n) regulamentar a utilização dos logradouros públicos e no perímetro urbano,
determinado itinerário e pontos de paradas de transportes coletivos;
o) fixar os locais de estacionamento de táxi e demais veículos;
p) conceder, permitir ou autorizar os serviços de transportes coletivos e de táxis, fixando
as respectivas tarifas;
q) fixar e sinalizar as zonas de silêncio e do trânsito e tráfego em condições especiais;
r) disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida
para veículos que circulem em vias públicas municipais, e a altura das cargas;
s) tornar obrigatório a utilização de estação rodoviários, quando houver;
t) sinalizar as vias urbanas e estradas Municipais, regulamentar e fiscalizar a sua
utilização.
III – Compete, ainda ao Munícipio:
a) ordenar as atividades Urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de
estabelecimento industriais, comerciais e de serviços, observados as normas federais
pertinentes;
b) dispor obre os serviços funerários e de cemitérios;
c) regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes, placas
luminosas e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade
e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de Polícia Municipal;
d) organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de poder de
polícia administrativa;
e) dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em
decorrência de transgressão da Legislação Municipal;
f) estabelecer e impor penalidades por infração de suas Leis e Regulamentos;
g) prover os serviços de mercados, feiras e matadouro e a construção e conservação
de estradas e caminhos municipais (Vicinais);
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h) regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro;
i) assegurar a expedição de certidões requerida as repartições administrativas
municipais e defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo-se prazo
nunca superior a 30 (trinta) dias para o atendimento;
j) instituir a Guarda Municipal, na forma da Lei.

CAPÍTULO IV
DOS BENS DO MUNICIPIO
SAÇÃO I

Art. 14°. Incluem-se entre os Bens do Município:
I – Os bens imóveis e móveis de seu domínio público, e de pleno direito;
II – As rendas provenientes do exercício das atividades de sua competência e prestação
de seus serviços;
III – A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados,
matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esportes.

Art. 15°. Os Bens Imóveis de domínio Municipal, conforme sua destinação, são
uso comum do povo, de uso especial ou dominicais.
§ 1°. Os bens imóveis do Município não podem ser objeto de doação, salvo se:
I – O beneficiário, mediante autorização do Prefeito for pessoa jurídica de direito público
interno;
II – Tratar-se de entidade componente da administração direta ou indireta do Município,
ou fundação por eles instituída;
III – A alienação, a título oneroso, de bens imóveis do Município dependerá de
autorização prévia da Câmara Municipal de Lago Verde.
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§ 2°. É vedada, a qualquer título, alienação ou cessão de bens pertencentes ao
patrimônio Municipal, no período de seis meses anteriores à eleição, até o término do
mandato do Prefeito.

CAPITULO V
DA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
SEÇÃO I
Art. 16°. O Município de Lago Verde organizará sua administração e planejará
as suas atividades atendendo as peculiaridades locais, obedecidos os princípios de
legalidade, moralidade, publicidade, e, também ao seguinte:
I – Os cargos, empregados e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em Lei;
II – A investidura em cargo ou emprego público Municipal dependente de aprovação
prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III – O prazo de validade do concurso será até dois anos;
IV – Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstos em Lei;
V – É assegurado no servidor público Municipal a livre associação sindical, e o seu
direito de greve será exercido nos limites definidos em Lei complementar federal;
VI – A Lei determinará os cargos de contratações de servidores por tempo determinado,
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
VII – A Lei fixará os limites máximos de valores entre a maior e a menor renumeração
dos servidores públicos municipais nos termos do art. 37°, inciso XI, da Constituição
Federal;
VIII – A renumeração dos servidores de Poder Legislativo não poderá ser superior aos
vencimentos pagos pelo Poder Executivo;
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IX – É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração
de serviço público, ressalvados os casos de isonomia constitucionalmente assegurada;
X – É vedada a acumulação de cargos público, exceto quando houver compatibilidade
de horários:
a) de dois cargos de professor;
b) de um cargo de professor com outro de natureza técnica e científica;
c) a de dois cargos privativos de médico.
XI – A posse em cargo eletivo ou de direção da administração pública será procedida
de bens atualizada na forma da Lei.

§ 1º. A publicidade dos atos, programas, obras serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridade ou servidor público.

§ 2º. Os atos de improbidade administrativa importarão a perda de função,
indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em
Lei.

Art. 17º. Ao servidor público Municipal em exercício de mandato eletivo aplicamse as seguintes disposições:
I – Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, será afastado do cargo,
emprego ou função;
II – Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela remuneração;
III – Investido no mandato de Vereador e havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma
de inciso anterior;
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IV – Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício do mandato eletivo, seu
tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.
Art. 18º. Aplicam-se aos servidores públicos do Município, quanto a seus direitos
e deveres, os princípios constantes na legislação Federal.

Parágrafo único. A aposentadoria dos servidores do Município atenderá, no que
couber, disposto no art°40º da Constituição Federal.

CAPITULO VI
DA INTERVEÇÃO DO MUNICÍPIO
Art. 19º. O Estado não interverá no Município, salvo quando:
I – Deixar ser pago, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida
fundada;
II – Não forem prestadas contas devidas, na forma da Lei;
III – Não houver sido aplicado o mínimo da Receita Municipal, na manutenção e
desenvolvimento do ensino;
IV – O Poder Judiciário dar provimento a representação para assegurar a observância
de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução da Lei de
ordem ou decisão judicial.

Art. 20º. A decretação de intervenção, quando for o caso obedecerá ao disposto
nos arts° 18º e 19° da Constituição do Estado do Maranhão.

TÍTULO III
DOS PODERES DO MUNICÍPIO
Art. 21º. Ao poder legislativo do Município é a Câmara municipal, composta de
11 Vereadores com mandato de quatro anos, eleito pelo sistema proporcional.
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Parágrafo único. O número de Vereadores a que se refere este artigo só poderá
ser alterado na forma prevista pela Legislação Federal.
Art. 22º. Ao poder Legislativo do Município fica assegurada a autonomia,
funcional, administrativa e financeira.

Art. 23º. A Câmara Municipal de Lago Verde, reunir-se-á, de 15 de fevereiro a
30 de junho, e de 1° de agosto a 15 de setembro.

§ 1°. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do Projeto de
Lei Orçamentária.
§ 2°. No dia 1° de janeiro, no primeiro ano legislatura, a Câmara Municipal de
Lago Verde, reunir-se-á em sessão preparatória para a posse de seus membros e
eleição da Mesa Diretora, com mandato de dois anos, proibida a recondução ao mesmo
cargo na eleição subsequente.

§ 3°. Havendo conveniência de ordem pública e por deliberação da maioria
absoluta de seus membros, poderá a Câmara Municipal reunir-se temporariamente em
qualquer Distrito do Município.

§ 4°. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á:
I – Pelo Prefeito ou a requerimento da maioria absoluta de seus membros, em caso de
urgência ou interesse pública relevante;
II – Por seu Presidente;
III – O funcionamento das sessões extraordinária obedecerão ao mesmo cronograma
de trabalho previsto dentro do Regimento Interno da Câmara Municipal.
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§ 5°. Nas sessões extraordinárias a Câmara Municipal somente pode deliberar
sobre a matéria para a qualquer for convocada.

CAPITULO II
DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 24º. Compete à Câmara Municipal dispor sobre a sua organização, política
e provimento de cargos e de seus serviços, com sanção do Prefeito, quando couber,
dispor sobre todas as matérias de competência do Município, especialmente:
I – Sistema tributário municipal;
III – Plano diretor do município;
III – Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e a
fixação dos respectivos vencimentos;
IV – Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração municipal diretos
e indiretos ou vinculados;
V – Os símbolos do município e seus usos;
VI – Autorização ou concessões de seus serviços.

Art. 25º. É da competência exclusiva da Câmara Municipal:
I – Sua instalação e funcionamento;
II – Elaboração do seu Regimento Interno;
III – Posse dos seus membros;
IV – Eleição, composição e atribuição da Mesa Diretora;
V – O número de sessões ordinárias mensais será o mínimo de oito e no máximo de
doze;
VI – Formações de suas comissões técnicas;
VII – Deliberação;
VIII – Autorizar o Prefeito a se aumentar do Município, quando a ausência exceder de
15 dias, e conceder-lhe licença para interromper o exercício de suas funções;
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IX – Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito e reconhecer das suas renúncias;
X – Processar e julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores nos delitos de
responsabilidades, e os Secretários Municipais nos crimes da mesma natureza conexos
com aqueles, na forma que a lei estabelecer;
XI – Destituir do cargo o Prefeito e o Vice-Prefeito após a condenação por crime comum
ou de responsabilidade;
XII – Proceder à tomada de contas do Prefeito quando este não a apresentar no prazo
da lei;
XIII – Julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito após parecer prévio do
órgão de contas competentes;
XIV – Aprovar convênios celebrados pelo Prefeito;
XV – Sustar atos normativos do Prefeito quando exorbitarem do poder regulamentar,
ou dos limites de delegação legislativa;
XVI – Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo;
XVII – Dispor sobre limites condições para a concessão de garantia do Município em
operação de crédito;
XVIII – Fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores;

Art. 26º. A Câmara Municipal poderá convocar Secretários Municipais para
prestarem, pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinado,
importando crime de responsabilidade a ausência não justificada.

CPITULO III
DO REGIMENTO INTERNO
SEÇÃO I
NORMAS GERAIS

Art. 27º. Na elaboração do seu Regimento Interno, Câmara Municipal observará,
dentre outros, os seguintes princípios:
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I – Na constituição da Mesa Diretora a das Comissões Técnicas assegurar-se-á, tanto
quanto possível a representação proporcional dos partidos políticos com representação
na Casa;
II – Não poderá ser realizada mais de uma sessão ordinária por dia;
III – Não será autorizada a publicação de pronunciamento que envolvam ofensas ás
instituições nacionais e estaduais, propaganda de guerra subversão da ordem pública,
de preconceito de raça, credo político ou religioso, de classe social, ou que configurem
crimes de qualquer natureza;
IV – Obrigação de encaminhar, por intermédio do Prefeito somente pedidos de
informação sobre matéria legislativa em tramitação ou sobre fato sujeito a fiscalização
da Câmara Municipais;
V – Será de dois anos o mandato de Membro da Mesa Diretora, proibida a reeleição
para os mesmos cargos.

SEÇÃO II
DAS COMISSÕES
Art. 28º. As Comissões, em razão de matéria de sua competência, deverão:
I – Discutir e votar projeto de lei que dispensará na forma do Regimento Interno, de
uma competência de Plenário salvo se houver, para a decisão deste recurso de um
décimo dos membros da Câmara Municipal;
II – Realizar audiências públicas com entidades sociais civil;
III – Receber petições, reclamações, representações ou quaisquer queixas de qualquer
pessoa contra atos das autoridades públicas;
IV – Solicitar o depoimento de qualquer autoridade municipal ou cidadão;
V – Apreciar planos de desenvolvimento e programas de obras do Município e sobre
ele emitir parecer.
Art. 29º. As Comissões Parlamentares de Inquéritos, com poderes de
investigação próprios da autoridade judiciais, além de outros previstos no Regimento
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Interno, serão criados mediante requerimento de um terço (1/3) dos membros da
Câmara para apuração do fato e por prazo certo, sendo suas conclusões se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para que promove a responsabilidade civil ou
penal dos infratores.
Art. 30º. Salvo disposições constitucionais em contrário, as deliberações da
Câmara serão tomadas por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus
membros.
Art. 31º. Durante o recesso parlamentar haverá uma Comissões Representativa
da Câmara, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições
definidas no Regimento Interno, e cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível,
a proporcionalidade da representação partidária.

SEÇÃO III
DAS IMUNIDADES
Art. 32º. O Vereador é inviolável por suas opiniões palavras e votos.

§ 1º. Desde a expedição do diploma e até a inauguração da legislatura
subsequente, o Vereador não poderá ser preso, salvo em flagrante de crime
inafiançável, nem processado criminalmente sem licença da Câmara Municipal.

§ 2º. No caso de flagrante de crime inafiançável os autos serão remetidos dentro
de 24:00hs (vinte e quatro horas) a Câmara Municipal para que pelo voto secreto da
maioria de seus membros resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação da culpa.

§ 3°. O Vereador será submetido a julgamento perante o Juiz de Direito da
Comarca.
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§ 4°. Aplicam-se ao Vereador as demais regras das Constituições Federais e
Estaduais, não inscritas nesta Lei Orgânica, sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidade, remuneração, perda de mandato, impedimento e incorporação as Forças
Armadas.

CAPITULO IV
DAS PRIBIÇÕES DA PERDA DE MANDATO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33º. O Vereador não poderá:
I – Desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária da cláusula
uniforme.
II – Desde a posse:
a) ser proprietário, controlar ou dirigir empresas que goze de favor decorrente de
contrato com Poder Público Municipal;
b) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o
inciso I, a;
c) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, ressalvadas as exceções
constitucionais.
Art.34º. Perderá o mandato o Vereador:
I – Que infringir qualquer das proibições estabelecidas nesta Leis Orgânica;
II – Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das reuniões
ordinárias, salvo por licença ou missão autorizada pela Câmara Municipal, ou passar a
residir fora do Município;
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IV – Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na legislação federal;
V – Que sofrer condenação criminal em sentenças transitadas em julgado.

§ 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no
Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou percepção
de vantagens indevidas.

§ 2º. Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato, será decidida pela Câmara
Municipal por voto secreto, pela maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros,
mediante aprovação da Mesa Diretora ou de partido político representado pela Câmara,
assegurada ampla defesa.
§ 3º. Nos casos dos incisos III, IV e V, a perda será declarada pela Mesa Diretora,
de ofício, mediante provocação de qualquer de seus membros ou partido político de
seus membros ou partido políticos com representação na Câmara Municipal,
assegurada ampla defesa.
§ 4º. O processo e o julgamento do Vereador serão aqueles definidos na
legislação federal específica.

SEÇÃO II
DAS LINCENÇAS

Art. 35º. Não perderá o mandato o Vereador:
I – Investido no cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário
Municipal, Chefe de Missões Diplomática temporária, ou interventor ou Administrador
Municipal, ou outros cargos em comissão ou equivalentes a nível Municipal, Estadual
ou Federal;
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II – Licenciado pela Câmara por motivo de doença, comprovada por perícia, ou para
tratar sem remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento
não ultrapasse a 120 (cento e vinte) dias por sessão legislativa.
§ 1º. O suplente será convocado no caso de vaga, licença para tratamento de
saúde, licença para tratar de interesse particular, ambas por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, e nos casos do inciso I desde artigo.
§ 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchêla, se faltarem mais de 15 (quinze) meses para o término do mandato.

§ 3º. Na hipótese do inciso I, o Vereador poderá optar pela remuneração do
mandato.

§ 4º. O Vereador ocupante do cargo, emprego ou função púbica é inamovível do
ofício pelo tempo de duração de seu mandato.

CAPITULO V
DO PROCESSO LEGISLATIVO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36º. O processo legislativo compreende a legislação de:
I – Emenda à Lei Orgânica;
II – Leis Ordinária;
III – Decretos Legislativos;
IV – Resoluções.

SEÇÃO II
DAS EMENDAS À LEI ORGÂNICA
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Art. 37°. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante propostas:
I – De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
II – Do Prefeito.

§ 1°. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção
estadual.
§ 2°. A proposta para ser discutida e votada em dois turnos, considerando-se
aprovada quando obtiver, em ambos, 2/3 (dois terços) dos votos dos membros da
Câmara.
§ 3º. A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa Diretora da Câmara
Municipal.
§ 4°. Matéria constante de proposta de emenda rejeitada, ou tendo sido
prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, salvo
se subscrita por mais de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal.

SEÇÃO III
DA INICIATIVA DAS LEIS

Art. 38º. A iniciativa das Leis Ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara Municipal.

Art. 39°. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as Leis que:
I – Disponham sobre matéria orçamentária;
II – Criem cargos, funções ou empregos públicos na administração municipal;
III – Fixem ou aumentem os vencimentos dos servidores públicos do Município;
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IV – Disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município;
V – Disponham sobre a organização administrativa e matéria tributária;

Art. 40º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara de
Projeto de Lei subscrito por no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município, e
deverá ser apreciada em, no máximo, noventa dias.

SEÇÃO IV
DO AUMENTO DA DEFESA E DOS VETOS

Art. 41º. Não será admitido aumento de despesa prévia:
I – Nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvada o disposto no artigo 166,
parágrafo 3º e 4º, da Constituição Federal;
II – Nos projetos sobre a organização administrativa da Câmara Municipal.
Art. 42°. O Prefeito poderá pedir urgência para apreciação de Projetos de sua
iniciativa.

Art. 43º. O Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal será enviado a
sanção do Prefeito. Se esta considerar a proposição, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrária ao interesse público, votá-la-á total ou parcialmente no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do seu recebimento, e comunicará
dentro de 48:00hs (quarenta e oito) horas ao Presidente da Câmara os motivos do veto.
§ 1º. Veto parcial somente abrangerá o texto original, do artigo, de parágrafo, de
inciso ou alíneas.
§ 2º. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, o silêncio do Prefeito importará em
sanção.
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§ 3°. O veto será apreciado dentro de 30 (trinta) dias a contar do seu
recebimento, só podendo ser rejeitado por escrutínio secreto, pelo voto da maioria
absoluta dos Vereadores.
§ 4º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao Prefeito, para a
promulgação.

§ 5º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 3º, o veto será posto
na ordem do dia da sanção imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua
votação final.

§ 6º. Se a Lei não for promulgada dentro de 48:00hs (quarenta e oito) horas pelo
o Prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 4º, o Presidente da Câmara Municipal a
promulgará e, este não o fizer, fá-lo-á, em igual prazo o Vice-Presidente.

Art. 44º. A matéria constante do Projeto de Lei rejeitado somente poderá
constituir objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa, mediante proposta
da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

CAPITULO VI
DO PODER EXECUTIVI MUNICIPAL
SEÇÃO I
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
Art. 45º. O Prefeito exerce a chefia do poder Executivo do Município, auxiliados
pelos Secretários Municipais.

Art. 46º. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão empossados em sessão solene da
Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição do Prefeito
e do Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior assim declarado pela Câmara Municipal,
não tiverem assumido os seus cargos, estes serão declarados vagos.
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Art. 47º. Substituirá o Prefeito em caso de impedimento e suceder-lhe-á no cargo
vagos, assumirá o Presidente da Câmara.

SEÇÃO II
DA COPETÊNCIA DO PREFEITO

Art. 48º. Compete ao Prefeito
I – Exercer a direção superior da administração Municipal;
II – Iniciar o processo legislativo nos casos previstos nesta Lei e nas Constituição
Federal e Estadual;
III – Sancionar, promulgar e fazer publicar as Leis, expedir decretos e regulamentos
para a sua fiel execução;
IV – Dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da
administração municipal;
V – Vetar projetos de leis;
VI – Nomear, suspender, exonera, admitir, rescindir contratos, licenciar, conceder férias
e aposentar na forma da lei, os servidores municipais;
VII – Enviar à Câmara Municipal proposta do orçamento permitidas modificações ao
projeto originário, enquanto não estiver concluído a votação da parte deve ser alterada;
VIII- Celebrar convênios, acordos, contratos e outros ajustes de interesse do Município;
IX – Prestar contas da aplicação das dotações entregues pelo governo federal e
estadual do Município, na forma da lei;
X – Apresentar à Câmara Municipal, no primeiro trimestre de cada ano, as contas
relativas ao exercício imediatamente anterior;
XI – Promover arrecadação das rendas municipais;
XII – Dar publicidade aos atos da administração e aos balanços financeiros;
XIII – Representar o município em juízo ou fora dele;
XIV – Representar a Câmara Municipal contra leis, posturas e atos que pareçam
inconvenientes ou inconstitucionais;
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XV – Declarar, mediante decreto, utilidade pública de bens do domínio particular, para
efeito de desapropriação por necessidades pública ou interesses social, na forma e nos
casos previstos em lei federal;
XVI – Promover ou extinguir, na forma da lei, os cargos, empregos e funções da
administração pública municipal, salvo os da Câmara Municipal;
XVII – Remeter à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa,
expondo a situação do Município e solicitando as providências que julgar necessários;
XVIII – Decretar o estado de calamidade de pública;
XIX – Nomear e exonerar os Secretários Municipais.

SEÇÃO III
DA REMUNERAÇÃO
Art. 49º. A remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito será fixada pela Câmara
Municipal até o término da legislatura para vigorar na seguinte, nos termos da
Constituição Federal.
Parágrafo único. A remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito, no caso de não
ter sido fixado de acordo com o artigo anterior, as bases serão tomadas de acordo com
o salário do último mês da legislatura anterior, reajustados pelos índices inflacionários
atuais.

SEÇÃO IV
DA PERDA DO MANDATO E DA
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO

Art. 50°. Perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função na
administração pública, ressalvada a posse em virtude de concurso público, obedecido
o disposto no art°38º, I, IV e V da Constituição Federal.
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§ 1°. Nos crimes comuns o Prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça, ou no
caso, pelo Juiz da Comarca.

§ 2°. Os crimes de responsabilidade e as infrações político-administrativas ao
Prefeito os casos de perda de mandato e a apuração de responsabilidades são os
previstos na legislação federal pertinente.

SEÇÃO V
DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Art. 51°. Compete aos Secretários Municipais, além de atribuições que as leis
municipais estabelecerem:
I – Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgão e entidades da
administração municipal na área de sua competência;
II – Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos;
III – Apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria;
IV – Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem outorgados ou delegados
pelo Prefeito.

SEÇÃO VI
DAS LICITAÇÕES

Art. 52º. As licitações para compras, obras e serviços proceder-se-á com
observância da legislação federal.

Art. 53°. Deverão ser observados nas licitações os prazos, fixados na legislação
pertinentes.
Parágrafo único. Os prazos previstos na legislação sobre licitações conter-seão da primeira publicação da primeira publicação do edital excluindo-se o dia do
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começo e incluindo-se o do vencimento. Se o vencimento ocorrer em sábado, domingo
ou feriado facultativo fica transferido para o primeiro dia útil.

Art. 54º. Entre as modalidades de licitação para alienação, inclusive de bens
imóveis, inclui-se o leilão, que poderá ser utilizado independentemente do valor,
observando-se o prazo mínimo de publicidade de 15 (quinze) dias.

Art. 55º. Ressalvado o disposto no artigo anterior, a alienação de bens imóveis
dependerá de Licitação.

Parágrafo único. Aplicam-se as alienações de bens imóveis os limites
estabelecidos para compras e serviços.
Art. 56º.

É indispensável a licitação nos casos de doação e permutas ou

transações de bens móveis ou imóveis, bem como a alienação de ações, que serão
vendidas em bolsa, dependendo ainda, de autorização da Câmara Municipal, pela
maioria de 2/3 (dois terços).

SEÇÃO VII
DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E DIRETORES
Art. 57º. A remuneração do Municipal terá por base o percentual de no mínimo
10% e no máximo 30% do subsídio do Deputado Estadual do Maranhão.
Art. 58º. O Vice-Prefeito terá como remuneração 50% do que percebe o Prefeito
Municipal.

Art. 59º. A remuneração dos Vereadores será no mínimo 3% e no máximo 20%
da remuneração total do Deputado Estadual do Maranhão.
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Parágrafo único. Após a promulgação da Lei Orgânica, o Prefeito e seus
sucessores após o término de seus mandatos terão direitos a uma pensão vitalícia de
2/3 do salário do Prefeito em exercício, e, é intransferível.
Art. 60º. O Presidente da Câmara Municipal terá direito a 50% da remuneração
dos Vereadores, como representação.

Art. 61º. Os demais membros da Mesa terão direito 25% como representação.

Art.

62º.

Os

recursos

correspondentes

ás

dotações

orçamentárias,

compreendidos ao crédito suplementar e especial, destinado ao Poder Legislativo, serlhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, de acordo com a Constituição Federal no
seu artigo 168.

Art. 63º. Ao servidor municipal será observado os seus Direitos Sociais, de
acordo com o artigo 6º, inciso III, IV, VIII, IX, X, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Ao servidor municipal, ainda observar-se-á o que dispõe os
incisos XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XXI E XVI, da Constituição Federal.
Art. 64º. Ao Vereador que atingir a sua 3º legislatura consecutiva, lhe será
concedida uma pensão especial de até 2/3 (dois terços) do salário em vigor no final da
legislatura a que se refere o artigo em tela, ficando facultado obrigatoriamente o assunto
ser regulamentado por lei do Poder Legislativo, até a última sessão do período
legislativo.

Parágrafo único. O Vereador beneficiando pelo art°64° desta Lei Orgânica
Municipal, depois de concedida a sua pensão especial ficará impossibilitado de
concorrer às eleições para o cargo de Vereador.

TÍTULO IV
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DO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 65º. Cabe ao Município dispor em Lei, sobre sai administração financeira,
obedecendo os seguintes princípios.
I – Não exigência ou aumento de tributos sem Lei prévia, aprovada pela Câmara
Municipal;
II – Tratamento igual entre contribuintes em situação equivalente, proibida qualquer
distinção de ocupação profissional ou funções exercidas, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
III – Não cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituídos ou aumentado;
b) no mesmo exercício em que haja sido publicado a lei que instituiu;
c) não instituir impostos sobre patrimônios renda da União, dos Estados ou de outros
Municípios;
d) não tributar templo de qualquer título.
Parágrafo Único. O patrimônio, a renda, ou serviços públicos dos partidos
políticos, inclusive suas fundações entidades sindicais de trabalhadores, instituições de
educação e de assistência social seus fins lucrativos, os livros, os jornais, periódicos e
o papel destinado à sua impressão, ficam isentos de qualquer incidência tributária
Municipal sobre:
I – Propriedade predial e territorial urbana;
II – Transmissão “inter-vivos” a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou ascensão, física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem
como cessão de direitos à sua adjudicação;
III – Vendas e varejo de combustíveis líquidos e gasoso até 3%, exceto óleo diesel;
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IV – Serviços de qualquer natureza, definido em Lei Complementar Federal;
V – Taxas, razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos especificados ou divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos à sua disposição;
VI – Contribuição de melhoria, decorrente de obra pública.

Art. 66º. A Administração Tributária é atividades vinculada, essencial ao
Município e deverá estar dotada do recursos humanos e matérias necessários ao fiel
exercício de suas atribuições, principalmente no que se refere a:
I – Cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas;
II – Fiscalização do comprimento das obrigações tributárias;
III – Lançamentos dos tributos;
IV – Inscrição dos inadimplentes em dívidas ativa e respectiva cobrança amigável ou
encaminhamento para a cobrança judicial.
Art. 67º. 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
atualizado anualmente, antes do término do exercício, podendo para tanto ser criada
uma Comissão de Assuntos Financeiros, pata participar de estudos de atualização de
impostos, de qual participarão a, escolha do Prefeito, servidores do Município,
representantes dos contribuintes, do Poder Executivo, de acordo com o Decreto Lei do
Prefeito Municipal.

§ 2º. A atualização da Base de Cálculo de Imposto Municipal sobre serviço de
qualquer natureza, cobrado de autônomos e Sociedades Civis, obedecerá aos índices
oficiais de atualização monetária e poderá ser realizada mensalmente.
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§ 3º - A atualização da Base de Cálculo das Taxas de serviços, decorrentes do Poder
de Polícia Municipal obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e poderá
ser realizada mensalmente.
§ 4º. A atualização da Base de Cálculo das Taxas dos Servidores levará em
consideração de 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 da atualização
monetária, poderá ser realizada mensamente;
II – Quando a variação de custos for superior aqueles índices, a atualização poderá ser
feita mensamente até esses limites, ficando percentual restante para ser realizado por
meio de lei que deverá estar em vigor antes do início subsequente.

Art. 68º. A concessão de isenção ou anistia do Tributo Municipal, e, a Remissão
de Créditos Tributários, dependendo de autorização legislativa, aprovada por maioria
de 2/3 (dois terços) da totalidade de Vereadores na Câmara Municipal.
Art. 69º. O Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU – pode ser progressivo na
forma da Lei, para garantir o cumprimento da função social da propriedade.
Art. 70º. O “Inter Vivos” 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, neste caso se a ação preponderante do adquirente for a
compra e venda de tais bens ou direitos a locação de Bens ou direitos, locação dos
Bens Imóveis ou arrendamento Mercantil.
Art. 71º. O Município receberá da União a parte que lhe cabe dos 22 inteiros e
cinco décimos por cento destinados ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM.
50% do produto da arrecadação do imposto sobre Propriedade Territorial Rural, situada
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em área Municipal, bem como 25% do que couber ao Estado do produto arrecadado
do imposto sobre Produtos Industrializados, partilhados entre seus Municípios.

Art. 72º. O Município receberá do Estado 50% do produto da arrecadação do
imposto sobre propriedade de Veículo Automotores – IPVA – Licenciados em seu
território e 25% do produto de arrecadação de Imposto de Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços de Transportes Interestadual, intermunicipal e de Circulação.
Art. 73º. O Município divulgará, até o dia 5 do mês subsequente ao da
arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos
recebidos, os valores tributários entregues e a entregar, e a expressão numerária dos
critérios do rateio, enviado obrigatoriamente cópias à Câmara Municipal.

CAPITULO I
DOS ORÇAMENTOS
SEÇÃO I
Art. 74º. As Leis de iniciativa do Poder Executivo, estabelecerão:
I – O plano plurianual;
II – As diretrizes orçamentárias.

§1°. O plano plurianual compreenderá:
I – Diretrizes, objetivos, e metas para as ações municipais de execução plurianual;
II – Gastos com a execução de programas de duração continuada;
III – Investimentos de execução plurianual.
§ 2º. As diretrizes Orçamentárias compreenderão:
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I – As propriedades de Administração Pública Municipal quer que órgão de
Administração Direta, quer da Administração Indireta, com as respectivas metas,
incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente;
II – Orientação para elaboração da Lei Orgânica anual;
III – Alterações na legislação tributária;
IV – Autorização para a concessão de remuneração, criação de órgãos ou alterações
de estruturas de carreiras, bem como a demissão de pessoal a qualquer título, pelas
Unidades Governamentais de Administração direta ou Indireta, inclusive as Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, ressalvadas as Empresas Públicas
e as Sociedades de Economia Mista.

§ 3º. O orçamento anual compreenderá:
I – O orçamento Fiscal da Administração Direta Municipal, incluindo os seus Fundos
Especiais;
II – Os orçamentos da Entidades de Administração indireta, inclusive das Fundações
instituídas pelo Poder Público Municipal;
III – O orçamento de Investimentos das empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direitos a votos;
IV – O orçamento da seguridade, abrangendo a todos as entidades e órgãos a ela
vinculadas, da administração direta ou indireta, inclusive Fundação instituídas e
mantidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 75º. Os Planos e Programas Municipais, bem como a execução Plurianual
ou anual serão elaboradas em consonância com o plano plurianual e as diretrizes
orçamentárias, respectivamente, e apreciadas pela Câmara Municipal.

Art. 76º. Os orçamentos previstos no artigo 74º serão compatibilizados com o
plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, evidenciando os programas políticos do
Governo Municipal.
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Art. 77º. A Lei Orçamentária anual conterá dispositivo estranho à previsão da
Receita e a fixação da Despesa permitidos os critérios suplementares e a contratação
de operações de créditos, ainda que por antecipação de Receita nos termos da Lei.
Parágrafo único. Além da comissão de Justiça, deverá opinar sobre a matéria
a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal.

Art. 78º. Aplicar-se-á Legislação Financeira e Orçamentária no artigo 167° da
Constituição Federal, quando nos itens e parágrafos cabíveis.

Art. 79º. O Projeto de Lei Orçamentária demonstrará o efeito entre a receita e a
despesa, em caso de isenção, anistia, remissão, subsídios e benefícios financeiros,
tributários ou creditícios.

Art. 80º. As despesas com o pessoal ativo e inativo do Município não poderão
exceder de 60% da arrecadação Municipal, só se admitindo o pessoal se houver
dotação orçamentária suficiente e prévia autorização legal, por parte da Câmara
Municipal, correspondente a 2/3 (dois terços) de sua totalidade.

§ 1°. O Poder Executivo publicará, até 30 dias do encerramento do exercício,
relatório sucinto de execução orçamentária.

§ 2°. Os Planos e Programas locais serão elaborados em consonância com o
plano plurianual e apreciados pela Câmara Municipal pelo 2/3 (dois terços) de sua
totalidade.

§ 3°. Quando a Despesa de Pessoal exceder o previsto nesse artigo, o
excedente de despesa deverá ser gradativamente eliminado no prazo de 04 anos.
Art. 81º. O Município destinará 2% de sua renda tributária como colaboração à
seguridade social de que trata o artigo 195°, § 1° da Constituição Federal, além de 3%
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para o Sistema Único de Saúde, previsto no parágrafo único do artigo 198° da
Constituição Federal.

Art. 82º. O Município atuará prioritariamente no ensino fundamental e préescolar, aplicando 25% da sua Receita Tributária na manutenção e desenvolvimento
do ensino.

CAPÍTULO II
DAS VEDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
SEÇÃO II

Art. 83º. São vedados:
I – A inclusão de dispositivos à previsão da receita e a fixação da despesa, excluindose as autorizações para abertura de créditos adicionais suplementares e contratação
de qualquer natureza o objetivo;
II – O início dos programas ou projetos não incluído no orçamento anual;
III – A realização de despesas ou assunção de obrigação diretas que excedam os
créditos orçamentários originais ou orçamentários;
IV – A realização de operações de operações de créditos que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou
especiais aprovadas pela Câmara Municipal, mediante 2/3 (dois terços) de sua
totalidade;
V – A vinculação da receita de impostos a órgão ou fundos especiais, ressalvada a
prestação de garantia ás operações de créditos por antecipação da receita;
VI – A abertura de crédito adicionais suplementares ou especiais sem prévia
autorização legislativa e sem indicações dos recursos correspondentes;
VII – A concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII – A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento
fiscal e de seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa
fundações e fundos especiais;
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IX – A instituição de fundos especiais de qualquer natureza, sem prévia autorização
legislativa.

§ 1°. Os critérios adicionais e especiais e extraordinários terão vigência no
exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorizados, salvo se
o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício caso
em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do
exercício financeiro subsequente.
§ 2°. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para entender
as despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública,
observado o disposto nesta Lei Orgânica.

CAPÍTULO III
DAS EMENDAS DOS PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS
SEÇÃO III
Art. 84º. Os Projetos de Leis relativos ao plano plurianual ás diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais suplementares e especiais
serão apreciados pela Câmara Municipal;
§ 1º. Caberá a Comissão da Câmara Municipal:
I – Examinar e emitir parecer sobre projetos de plano plurianual, e diretrizes
orçamentárias e orçamentos anual, e sobre as contas do Município apresentadas
anualmente pelo o Prefeito;
II – Examinar e emitir parecer sobre planos e os programas Municipais, acompanhar e
fiscalizar as operações resultantes ou não da execução do orçamento, sem prejuízo
das demais comissões criadas pela Câmara Municipal.
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§ 2°. As emendas serão apresentadas na comissão de orçamento e finanças,
que sobre ela emitirá parecer, apreciadas, na forma do Regimento Interno, pelo
Plenário da Câmara Municipal.
§ 3°. As emendas ao Projeto de Lei Orgânica anual ou aos Projetos que
modifiquem somente poderão ser aprovadas caso:
I – Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II – Indiquem recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de
despesas, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para o 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:
a) sejam relacionadas;
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4°. As emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias não poderão ser
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO IV
Art. 85º. A execução do orçamento do Município se refletirá na obtenção das
suas Receitas próprias, transferidas e outras, bem como na utilização das dotações
consignadas ás despesas para a execução dos programas nele determinados,
observando sempre, o princípio do equilíbrio.

Rua Belarmino Franco, s/nº - Centro
CEP 65.705-000 – Lago Verde - MA

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO VERDE
CNPJ nº 03.211.941/0001-62
Art. 86º. O Prefeito Municipal fará publicar, até 30 dias após o encerramento de
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

Art. 87º. As alterações orçamentárias durante o exercício de apresentarão:
I – Pelos créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários;
II – Pelos remanejamentos, transferências e a transposição somente se realizarão
quando autorizados em Lei específica que contenha a justificativa.
Art. 88º. Na efetividade dos empenhos a dotação fixada para cada despesa será
mantido o documento Nota de Empenho, que conterá as características já
determinadas nas normas gerais de Direito Financeiro.
§ 1°. Fica dispensada a emissão de Nota de Empenho nos seguintes casos:
I – Despesas relativas a pessoal e seus encargos;
II – Contribuições do PASEP;
III – Amortização, juros e serviços de empréstimos e financeiros 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.

§ 2°. Nos casos previstos no parágrafo anterior, os empenhos e os
procedimentos de contabilidade terão a base legal dos próprios documentos que
originarem o empenho.

CAPÍTULO V
DAS CONTAS MUNICIPAIS
SEÇÃO V
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Art. 89º. Até 60 dias após o início da sessão legislativa de cada ano, o Prefeito
Municipal encaminhará ao Tribunal de Contas do Município ou órgão equivalente as
contas do Município, que se comporão de:
I – Demonstração contábeis, orçamentárias e financeiras da Administração Direta ou
Indireta, inclusive dos fundos especiais, das fundações, instituído e mantidos pelo
Poder Público Municipal;
II – Demonstração contábeis orçamentárias e financeiras consolidadas dos órgãos da
Administração Direta com as dos fundos especiais, das fundações, das autarquias,
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;
III – Demonstração contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas das empresas
Municipais;
IV – Relatórios circunstanciados da gestão dos recursos municipais no exercício
demonstrados;
V – As contas do Município ficarão à disposição dos cidadãos durante 60 dias a partir
de 15 de abril de cada exercício, no horário de funcionamento da Câmara Municipal,
local de fácil acesso ao público;
VI – A consulta as contas municipais poderão ser feitas por qualquer cidadão,
independentemente de requerimento, autorização, ou despacho de qualquer
autoridade;
VII – A consulta só poderá ser feita no recinto da Câmara e haverá pelo menos 3 cópias
a disposição do público;
VIII – Qualquer irregularidade apresentada, a Câmara Municipal enviará à reclamante
cópia da correspondência que encaminha ao Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO E TOMADA DE CONTAS
SEÇÃO VI

Rua Belarmino Franco, s/nº - Centro
CEP 65.705-000 – Lago Verde - MA

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO VERDE
CNPJ nº 03.211.941/0001-62
Art. 90º. São sujeitos à tomada ou à prestação de contas os agentes da
Administração Municipal responsável por bens e valores pertencentes ou confiados à
Fazenda Pública Municipal.
§ 1º. O tesoureiro do Município, ou servidor que exercer a função, fica obrigado
a representação do Boletim Diário de Tesouraria, que será afixado em local próprio na
sede da Prefeitura Municipal.
§ 2º. Os demais gestantes municipais apresentarão as suas respectivas
prestações de contas até o dia 15 do mês subsequente àquele em que o valor tenha
sido recolhido.

CAPÍTULO VII
DA GESTÃO DA TESOURARIA
SEÇÃO VII
Art. 91º. As receitas e as despesas orçamentárias serão movimentadas através
de Caixa Único, regularmente instituída.

Parágrafo único. A Câmara Municipal poderá ter a sua própria tesouraria, por
onde movimentará os recursos que lhe forem destinados.

Art. 92°. O Poder Executivo, terá por obrigação de até dia 20 de cada mês,
repassar com base na Lei Orçamento e, da Constituição Federal, conforme está
previsto também nessa Lei Orgânica no artigo 58°, os valores requisitados pela Câmara
Municipal, para fazer face as despesas de pessoal, subsídios de Vereadores e,
despesas de pronto pagamento do Poder Legislativo Municipal.
Parágrafo único. O prazo previsto no artigo 168° da Constituição Federal o que
regulamenta a ordem de repasse, o não cumprimento por parte do Poder Executivo,
implicará

em

ação

judicial,

sujeitos

ao

julgamento
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independentemente do pronunciamento do Poder Legislativo, com base no Decreto n°
201 de 27.02.1967.

Art. 93º. Os valores requisitados pela Câmara Municipal, independente de
apreciação por parte do Poder Executivo, só cabendo tal ato, quando o pedido do
Legislativo extrapolar as diretrizes da Lei n° 4.320, a Lei do Orçamento.

CAPÍTULO VIII
DA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
SEÇÃO VIII

Art. 94º. A contabilidade do Município obedecerá a organização dos seus
sistemas administrativos e informativo e nos seus procedimentos, aos princípios
fundamentais de contabilidade e ás normas estabelecidas na Legislação pertinente.

Art. 95º. A Câmara Municipal poderá ter sua própria contabilidade.

CAPÍTULO V
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 96º. O Município, dentro de sua competência organizará a ordem econômica
e social, conciliando a liberdade de iniciativa com seus superiores interesses da
coletividade.
Art. 97°. A intervenção do Município, no domínio econômico, terá por objetivo
estimular e orientar a produção e defender os interesses do povo e promover a justiça
e solidariedade.
Art. 98º. O trabalho é obrigação social, garantido a todos os direitos ao emprego
e à justiça remuneração, que proporcione existência digna na família e na sociedade.
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Art. 99º.

O Município considerará o capital não apenas como instrumento

produtor de lucro, mas também como meio de expansão econômico e de bem-estar
coletivo.
Art. 100º. O Município assistirá os trabalhadores rurais e suas organizações
legais, procurando proporcionar lhes entre outros benefícios, meios de produção e de
trabalho, crédito fácil e preço justo, saúde e bem-estar social.
Art. 101º. O Município manterá órgãos especializados incumbidos de exercer
ampla fiscalização dos serviços públicos, por ele concedidos e revisão de suas tarifas.

Parágrafo único. São isentos de impostos as respectivas cooperativas.

Art. 102º. O Município dispensará a Microempresa e a empresa de pequeno
porte, assim definidas em Lei federal tratamento jurídica diferenciado, visando
incentivá-la pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução desta por meio da Lei.

CAPÍTULO I
DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEÇÃO I

Art. 103º. O Município poderá instituir planos e programas, isolados ou
conjuntos, de previdência e assistência social para os seus servidores, mediante
contribuição na forma do plano previdenciário.

§ 1º. A gratificação de natal, em cada ano, aos aposentados e pensionistas, terá
por base o valor integral dos proventos pagos no mês de dezembro.
§ 2º. É vedada a subvenção ou auxílio do Poder Público a entidade de
previdência privada com fins lucrativos.
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Art. 104º. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente da contribuição a seguridade tendo por finalidade:
I – A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II – O amparo às crianças e adolescente carente;
III – A promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e sua integração
na sociedade.

Parágrafo único. O Município, em regime de prioridade, destinará recursos
para garantir os direitos da criança e do adolescente na execução das políticas sócias
básicas.

CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO
SEÇÃO II

Art. 105º. É educação, direito de todos e dever do Município, promovida e
incentivada com a colaboração da família, visa o desenvolvimento integral das pessoas,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho com base
nos princípios e garantias da Constituição Federal.

Parágrafo único. A gratuidade do ensino inclui a garantia da gratuidade do
material escolar e da alimentação do educado, quando na escola, sendo proibida a
cobrança de qualquer taxa, a qualquer título, nas escolas públicas do Município.

Art. 106°. Os conteúdos para o ensino fundamental visando assegurar formação
básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos regionais, atenderão aos
aspectos sociais históricos e geoeconômicos do Município.
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§ 1°. Os alunos rurais, terão direitos tratamento especial, adequado a sua
realidade;

§ 2°. Os alunos rurais, terão direito ao ensino fundamental de caráter obrigatório
e gratuito, mesmo para os que não tiverem acesso na idade própria, em período de oito
horas por dia, para o turno diurno, contará com a atuação prioritária do Município.

§ 3°. O ensino religioso, de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários
normais das escolas públicas e privadas em todos os níveis.

Art. 107º. As escolas públicas do Município contarão com um Regimento Interno,
elaborado por sua diretoria e com a participação de pais, professores e alunos.
Art. 108º. O Município aplicará, anualmente 25% no mínimo, de sua receita de
impostos inclusive as provenientes de transferência, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, na forma da Constituição Federal.
Art. 109º. A lei estabelecerá o plano municipal de educação plurianual,
articulando e desenvolvendo o ensino municipal em seus diversos níveis mediante a
ação integrada do Poder Público para fins de:
I – Erradicação do analfabetismo;
II – Universalização do atendimento escolar;
III – Melhoria de qualidade no ensino;
IV – Formação para o trabalho.

Art. 110º. Os programas de suplementação alimentar e de material didáticoescolar atenderão as peculiaridades regionais, observadas a realidade do Estado.
Art. 111º. O ensino é livre à iniciativa privada atendendo as seguintes condições:
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I – Cumprimentos das formas gerais da educação nacional.
II – Garantia pelo Poder Público de mecanismo de controle indispensáveis a necessária
autorização para cobrança de mensalidade e qualquer outro pagamento;
III – Autorização e avaliação de qualidade, pelo Poder Público, segundo normas do
Conselho Estadual de Educação.

SEÇÃO III
DA CULTURA
Art. 112º. O Município assegurará acesso às fontes de cultura, apoiando e
incentivando todas as manifestações de natureza cultural.
Art. 113º. O Município estimulará desenvolvimento da ciência das artes, e da
cultura em geral, observando o disposta na Constituição Federal.

§ 1º.

Ao Município compete suplementar, quando necessário, a legislação

federal e a estadual sobre a cultura.

§ 2º. A Lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação
para o Município.
Art. 114º. O patrimônio cultural do Município é constituído dos bens materiais e
imateriais portadores de referência à identidade, a ação e à memória dos diferentes
grupos que se destacam na defesa dos valores racionais e estaduais, entre os quais:
I – As obras, objetos, documentos, monumentos e outras manifestações artísticoculturais;
II – Os conjuntos urbanos e sítios de valores históricos, paisagísticos, artísticos,
ecológicos e científicos;
III – As formas de expansão;
IV – Os modos de criar, fazer e viver.
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§ 1º. O Poder Público Municipal, e todo o cidadão são responsáveis pela
proteção do patrimônio cultural lagoverdense, através de sua conservação e
manutenção sistemática e por meio de inventários, registro, vigilância, tombamentos,
desapropriação, com vista a assegurar para a comunidade, o seu uso social.

§ 2º. Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da
Lei.
Art.115º. O Município fará o inventário dos bens que constituem o patrimônio
cultural lagoverdense e o mapeamento da cultura, visando à doação de medidas
necessárias à sua proteção e conservação.

SEÇÃO IV
DO DESPORTO
Art. 116º. O Município fomentará práticas desportivas formais e não formais,
assegurando:
I – A autonomia das entidades dirigentes e associadas quanto a sua organização e
funcionamento;
II – Tratamento diferenciado para o desporto profissional e amador.
Parágrafo único. Serão destinados recursos públicos para a promoção
prioritária do desporto educacional e comunitário e, na forma da lei, do desporto
educacional do alto rendimento.
Art. 117º. O lazer é uma forma de promoção a que se obriga o Poder Público,
que o desenvolverá e incentivará.
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Art. 118º. O Município disciplinará o funcionamento do departamento do
Desporto e Laser, que terá sobre sua responsabilidade as praças esportivas, as
quadras, ou qualquer que seja o patrimônio esportivo, constituídos pelo Município ou a
ele equipado.
Art. 119º. Cabe ao Município apoiar e incrementar as práticas desportivas na
sociedade.
Art. 120º. O Município proporcionará meios de recuperação sadia e construtiva
à comunidade, mediante o seguinte:
I – Reserva de espaços verdes, ou livres, em forma de parques, bosques, jardins,
assemelhados como base física da recreação urbana;
II – Construção e equipamento de parques infantis, centros de recreações, promoção
social de convivência comunitária;
III – Aproveitamento e adaptação do Vales, lagos, matas, e outros recursos naturais,
como locais de passeio e de ação social e recreativa;
IV – Estímulo de aprendizagem de jogos recreativos nas escolas com pequenos
componentes.

SEÇÃO V
DO MEIO AMBIENTE

Art.121º. Todos têm direito no meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se no Poder
Público Municipal e a coletividade o dever de defendê-la e preserva-lo para as
presentes e futuras gerações.
§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público
Municipal o seguinte:
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I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistema;
II – Preserva a diversidade e a integridade de patrimônio genético do país e fiscalizar
as entidades dedicada à pesquisa e manipulação de material genético;
III – Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,
sendo a alteração e a suspensão permitidos somente através de lei, vedada qualquer
utilização que compromete a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV – Exigir, na forma da lei, para a instalação de obras ou atividades potencialmente
causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estão prévios e substância
que comportem riscos para avida, a qualidade de vida do meio ambiente;
V – Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicos, métodos e
substância que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida do meio ambiente;
VI – Promover a educação ambiental em todos níveis do ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente;
VII – Proteger a flora e a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em riscos sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou
submetam os animais a crueldade.

§ 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na fora da lei.

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanção penal e administrativa,
independente da obrigação de recuperar os danos causados.

Art. 122º. Na defesa do meio ambiente o Município levará em conta as condições
dos aspectos locais e regionais, assegurando:
I – Proteção das seguintes áreas de conservação permanente:
a) babaçuais;
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b) as nascentes dos lagos;
c) as paisagens notáveis;
d) faixa de, no mínimo, cinquenta metros em cada margem dos mananciais dos lagos;
e) as nascentes dos lagos e igarapés as faixas de proteção de águas superficiais;
f) os campos inundáveis e lagos;
g) as juçareiras, as bacabeiras;
h) todas as áreas relevantes interesse ecológico e cuja utilização dependerá de prévia
autorização.
Art. 123º. O Município promoverá o zoneamento de seu território, definindo
diretrizes gerais para a sua ocupação inclusive para as questões inerentes à disposição
de resíduos sólidos, e de esgotos domésticos e industriais.
§ 1º. A efetiva implantação de áreas ou polos industriais, bem como as
transformações de uso, dependerão de estudo de impacto ambiental e do
correspondente licenciamento.
§ 2º. A Lei regulará as atividades industriais que utilizem produtos florestais,
como combustíveis ou matéria-prima.
Art. 124º. O município tem a competência e deverá coordenar o inventário o
mapeamento das coberturas florestais visando a adoção de medidas especiais para a
sus proteção.
Art. 125º. É obrigada a recuperação de vegetação nativa nas áreas protegida
por Lei.

Parágrafo único. A Lei definirá os critérios e métodos de recuperação e as
penalidades aos infratores.

Rua Belarmino Franco, s/nº - Centro
CEP 65.705-000 – Lago Verde - MA

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO VERDE
CNPJ nº 03.211.941/0001-62
Art. 126°. Dependerá de autoridade legislativa o licenciamento para execução
de programas e projetos, produção ou uso de substância químicas ou fontes
energéticas que constituem ameaça potencial aos ecossistemas naturais e à saúde
humana.
Art. 127º. Nas áreas de preservação permanente serão vedadas as atividades
econômicas e permitidas a pesquisa, o laser controlado e a educação ambiental, não
podendo ser elas transferidas a particulares, a qualquer título.
Art. 128º. O Poder Municipal, poderá criar um conselho municipal de meio
ambiente, órgão ecológico autônomo e deliberativo, compete por representantes do
Poder Público Municipal, representantes da sociedade civil.
Parágrafo único. O Conselho Municipal do Meio Ambiente será formado
numericamente da seguinte forma:
I – Presidente da Câmara Municipal, e um representante do Poder Executivo;
II – Dois representantes da sociedade civil;
III – Um técnico especialista em meio ambiente, ou assemelhado;
IV – Um Vereador nomeado pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal.
V – Entre outras atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente, terá as seguintes
atribuições:
a) analisar, aprovar ou vetar qualquer projeto público ou privado, que implique impacto
ambiental;
b) supervisionar a coleta de lixo em toda a área urbana, seu depósito correto, ou
reaproveitamento;
c) cobrar da administração municipal um saneamento básico em todas as áreas
habitadas com o devido tratamento das águas.
Art.129º. Fica proibido:

Rua Belarmino Franco, s/nº - Centro
CEP 65.705-000 – Lago Verde - MA

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO VERDE
CNPJ nº 03.211.941/0001-62
I – A implantação de atividades que causem danos aos cocais, babaçuais, juçareiras,
bacabeiras, lagos, igarapés e lagoas;
II – Os aterros e drenagens que alterem os recursos dos lagos que venham causar
danos ao ecossistema existentes;
III – A criação de gados, comum ou bubalinos, em áreas constituídas de águas públicas
comum de todos;
IV – A pesca predatória incluindo arrastões, utilizando-se de produtos tóxicos e
explosivos, tapagens de água doce nos lagos de igarapés;
V – Uso abusivo de agrotóxicos e adubação;
VI – Ocupação do solo urbano sem que sejam preservadas áreas verdes suficientes.

DAS DISPOSIÕES GERAIS
DA POLÍTICA DE SAÚDE
SEÇÃO I

Art. 130º. A Saúde e direito de todos do município e dever do Poder Público,
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco
de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 131º. Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo anterior, o município
promoverá por todos os meios ao seu alcance:
I – Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação,
transporte e laser;
II – Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
III – Acesso universal a igualitário de todos os habitantes do município ás ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação;
IV – Promover programas de saneamento básico, destinados a melhorar as condições
ambientais das áreas urbanas e suburbanas;
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V – Promover palestra visando com isso esclarecer a comunidade sob os riscos das
doenças infectocontagiosa.

Art. 132º. As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução
ser feita preferencialmente através de serviços públicos e, complementares, através de
serviços de terceiros.

Parágrafo único. É vedado ao município cobrar do usuário pela prestação de
serviços de assistência de saúde mantidos pelo Poder Público ou contratados com
terceiros.

Art. 133º. São atribuições do município, no âmbito de Sistema único do Saúde:
I – Planejar, organizar, gerir e controlar;
II – Planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do SUS em
articulação com sua direção Estadual;
III – Gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes as 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 União;
VI – Executar a política urbana 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 contratá-las;
VIII – Formar consórcios intermunicipais de saúde;
IX – Gerir laboratórios públicos de saúde;
X – Avaliar e controlar a execução de convênios e contratos, celebrados pelo município,
com entidades privadas prestadoras de serviços de saúde;
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XI – Autorizar a instalação de serviços privados e fiscalizar-lhes o funcionamento.

Art. 134º. O município, incentivará o planejamento familiar, a assistência a
maternidade e a prevenção contra doenças infectocontagiosas, implementando
medidas contidas em lei, especialmente as seguintes:
I – Palestras periódicas na periferia da cidade e na zona rural;
II – Distribuição gratuita de medicamentos;
III – Promovendo serviços de atendimento as gestantes carentes;

Art. 135º. As ações e os serviços de saúde realizadas 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 exercício pela Secretaria de Saúde Municipal ou equivalente;
II – Integridade na prestação das ações de saúde;
III – Organização e distritos sanitários com alocação de recursos técnicos e práticas de
saúde adequadas 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 Politica Municipal e das ações de saúde através de Conselho Comunitário
de Lago Verde, de caráter deliberativo paritário;
V – Direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos sobre os assuntos
pertinentes a promoção, proteção e recuperação de sua saúde e da coletividade;
VI – Os limites dos Distritos Sanitários referidos no inciso III constarão do Plano Diretor
de saúde e serão fixados segundo os seguintes critérios:
a) área geográfica de abrangências;
b) discrição de clientela;
c) resolutividade de serviços à disposição da população.
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Art. 136º. O Prefeito convocará anualmente o Conselho Comunitário de Lago
Verde, para ativar a situação do município, com ampla participação da sociedade, fixar
as diretrizes gerais da política de saúde do município.
Art.137º. A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do conselho
comunitário de Lago Verde, na área de saúde, que terá as seguintes atribuições:
I – Formular a política municipal de saúde, a partir das diretrizes emanadas da
conferencia municipal de saúde;
II – Planejar e fiscalizar a atribuição de recursos destinados a saúde;
III – aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos ou privados de
saúde, atendidas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde.
Art. 138º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito privado público ou convenio,
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Art. 139º. O sistema Único de Saúde no âmbito do Município será financiado
com recursos do orçamento do município do Estado, união e da seguridade Municipal
e social, além de outras frentes;
§ 1º. Os recursos destinados as ações e aos serviços de saúde do Município
constituirão o Fundo Municipal de Saúde, conforme dispuser a lei.
§ 2º. O montante das despesas de saúde não será inferior e das despesas
globais do orçamento anual do município.

§ 3º. É vedado a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções
as instituições privadas com fins lucrativos;
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Art. 140º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a desapropriação de
terrenos em locais de esgotos, córregos, ou similares, com fim de cuidar de aspecto
físico de cidade.
Art. 141º. Será regulamentada em Lei Especifica, vinculada à Secretaria de
Saúde do Município, meios especiais destinados a promover e desenvolver a política
municipal de sangue hemoderivados.
Art. 142º. O Sistema de Saúde do município, através da ação do SUS
estabelecerá cooperação com rede pública de creches, pré-escolar e de ensino
fundamental, de modo a promover acompanhamento médico-odontológico ao
educando nas zonas urbanas e rural.
Art. 143º. O Município promoverá:
I – Formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do
ensino primário;
II – Serviços hospitalares e dispensários, cooperados com a União e Estado, bem como
a iniciativas particulares;
III – Combate as moléstias específicas, contagiosas e infectocontagiosas;
V – Serviço de assistência a maternidade e a infância;
IV – Organizar um calendário mensal, para atendimento dentário e ambulatorial nos
distritos do Município.
Parágrafo único. Compete ao município suplementar se necessário, a
legislação federal e estadual que disponham sobre a regulamentação, fiscalização e
controle das ações e serviços de saúde, que constituem um sistema único.
Art. 144º. A inspeção médica, nos estabelecimentos de ensino municipal terá
caráter obrigatório.
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Parágrafo único – Constituirá a exigência indispensável a apresentação, no ato
da matrícula, de atestado de vacina contra moléstia infectocontagiosa.

Art. 145º. O município cuidará do desenvolvimento das obras e serviços relativos
ao saneamento e urbanismo, com a assistência da União e do Estado sob condições
estabelecidas na Lei Complementar Federal.

TITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS
CAPÍTULO IV
SEÇÃO I
Art. 146º. O Poder fica autorizado a regulamentar com lei específica, o
funcionamento de boates, bares, clubes sociais, clubes populares, quadras de escolas
de samba ou similares, quando instalados, mas proximidades de Templos Religiosos,
hospitais, maternidades, postos médicos, num raio de 300 metros de seu
funcionamento cotidiano.

Art. 147º. Fica assegurada por esta Lei Orgânica o direito de ação, liberdade de
expressão, e garantia dos seus horários de funcionamento, a qualquer entidade
religiosa, facultando-lhes a garantia do Poder de Polícia com a garantia da ordem do
Poder Executivo.

Art. 148º. Todas as entidades religiosas têm o livre direito de fundar suas
associações beneficentes ou filantrópicas para atender aos seus associados.

Art. 149º. Fica proibido por força da lei qualquer atividade que torne difícil a
visibilidade dos transportes motorizados a atração animal nas estradas deste município.
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Parágrafo único. As caeiras ou quaisquer atividades que produzam fumaceiras
persistentes, serão permitidas suas instalações distante das margens da estrada, num
raio de 50 metros.
Art. 150º. Que sejam alocados recursos, para a implantação de Campos
Agrícolas Comunitários, em áreas desapropriadas pelo o Governo Federal, Estadual,
ou Municipal, obedecendo os seguintes critérios:
I – Implantação de culturas de subsistência, como arroz, milho, feijão, mandioca e
outros;
II – Preparação da área através de mecanização agrícola, e a aquisição de sementes
selecionadas e métodos para o combate às pragas e doenças;
III – Que os produtores agrícolas sejam alocados nessas áreas em grupo de 10 por um
hectare e meio para cada agricultor;
IV – Que os referidos Campos sejam alocados em áreas tecnicamente viáveis, e que
sejam assistidos por técnicos agrícolas com orientação básica;
V – Através de financiamentos por parte do município, o produtor fará a preparação do
solo, adquirindo sementes, conhecendo os métodos para combate ás pragas e
doenças, podendo para isso os produtores realizarem suas tarefas pelo sistema
Mutirão.
Art. 151°. Não será permitido em toda área do município de Lago Verde a
produção e circulação e depósito de lixo atômico.
Parágrafo único. A circulação de que trata este artigo só poderá ocorrer
mediante aviso prévio, de pelo menos 48 horas de antecedência ao Prefeito Municipal,
pelo responsável do veículo transportador.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO LEGISLATIVO
SEÇÃO I
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Art. 152°. Fica criado a guarda municipal que servirá na forma da lei para guardar
o patrimônio municipal, e seus integrantes serão admitidos através de Concurso Público
submetendo-se ao mesmo pessoas de ambos os sexos.
Parágrafo único. O comando dessa Guarda Municipal será de livre escolha do
Poder Executivo e, de preferência um Militar graduado.
Art. 153°. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo o sistema
proporcional, como representante do povo, com mandato de quatro anos.

Art. 154º. O número de vereadores será fixado pela Justiça Eleitoral, tendo em
vista a população do município e observados os limites estabelecidos no artigo 29° e
inciso IV, da Constituição Federal e artigo 152°, incisos da Constituição Estadual.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL
SEÇÃO I

Art. 155º. O município de Lago Verde será dividido em 5 (cinco) digo 04 (quatro)
regiões, chamada de regiões distritais conforme segue:
I – Distrito de Santa Luzia, com sede em Santa Luzia;
II – Distrito de Lago Limpo, com sede em Lago Limpo;
III – Distrito de Mangueira, com de em Mangueira;
IV – Distrito de Manguarí, com sede em Manguarí;
V – Distrito de São Constâncio, com sede em São Constâncio.
Art. 156º. Cada Distrito terá um Conselho Distrital composto por 3 membros
residente em cada distrito, saindo dos mesmos o administrador distrital, com livre
escolha do Poder Executivo.
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Art. 157º. A instalação de cada distrito dar-se-á com a posse do Administrador
Distrital e do Conselho Distrital, após a escolha dos referidos membros e proclamação
dos eleitos, como Poder Executivo promovendo as diretrizes para os devidos fins, e por
força da lei.

Art. 158º. O Poder Executivo, depois de criado os Distritos, fará comunicação
aos órgãos estaduais, e por sua vez também ao Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas – IBGE, para os devidos fins.

Art. 159º. A eleição dos Conselheiros de cada distrito e suas respectivas posse
dar-se-á 45 dias após a posse do Prefeito Municipal, cabendo a Câmara adotar
medidas necessárias à sua realização, observando o disposto fixado em lei do
Executivos e o que determinar esta Lei Orgânica.

§ 1º. O voto para a eleição dos Conselheiros Distritais não será obrigatório, não
havendo a eleição por falta de número de eleitores, ou os mesmos deixando de
comparecer para o cumprimento do artigo anterior, fica o Poder Executivo, autorizado,
a livremente fazer a escolha dos referidos Membros para os Conselhos Distritais.
§ 2º. Qualquer eleitor, desde que comprovadamente resida a mais de 5 anos na
circunscrição da área do distrito criado, poderá ser candidato ao Cargo de Conselheiro,
independentemente de filiação partidária,
§ 3º. A mudança de residência para fora da região do Distrito implicará em perda
do mandato de Conselheiro Distrital.

§ 4º. O Poder Legislativo, editará 15 dias após a posso do Prefeito Municipal,
para a escolha dos Conselheiros Distritais as normas necessárias para tal fim.
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§ 5º. Todos os Conselhos Distritais, serão regidos por normas municipais,
através de elaboração de um Regimento Interno de iniciativa do Poder Legislativo, a
quem cabe todos os direitos e poderes para emenda-lo quando necessário.
§ 6º. Os Administradores que é de livre escolha do Poder Executivo, se regerão
por normas administrativas contidas no Regimento Interno que rege os Conselhos
Distritais.
Art. 160º. Aos distritos recém-criados, e aos já existentes será concedida pelo
Poder Executivo, assistência médicas, e odontológica a cada uma vez por semana, de
acordo com o cronograma de trabalho da Secretaria de Saúde de Município.

SEÇÃO II
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Art. 161º. É dever do Poder Público Municipal promover ações voltadas para
assegurar com prioridade absoluta, a criança e ao adolescente, o direito à vida, a
alimentação, a dignidade, ao lazer, a educação, a profissionalização, a cultura, ao
respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, colocando-se a salvo de
toda forma de negligencia, discriminação, violência, crueldade e opressão.
Art. 162º. Fica criado o Conselho Municipal de Defesa e Promoção de Direitos
da Criança o do Adolescente, órgãos deliberativo, controlador, orientador e formulador
da Política Municipal de atendimentos dos direitos da infância e da adolescência, bem
como fiscalizador das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular
paritária por meios de organizações representativas da sociedade civil nos termos da
Lei.
Art. 163º. O Poder Público Municipal manterá um fundo Especial, vinculado ao
conselho municipal de Defesa e promoção de Direitos da Criança e do Adolescente.
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§ 1º. O Fundo Municipal da criança e do adolescente mobilizará recursos do
orçamento municipal, das transferências estadual e federal e de outras fontes artigo
195 e 204 da Constituição Federal.

SEÇÃO III
DA POLITICA URBANA

Art. 164°. A política Urbana a ser planejada e executada pelo o poder Executivo
com a Colaboração da comunidade, terá como objetivo o plano desenvolvimento das
funções a objetivas sócias do Município, compreendias como direito de acesso de todo
cidadão a moradia, trabalho, transporte público, saneamento, energia elétrica,
abastecimento, iluminação pública, comunicação, educação, saúde, lazer, segurança,
assim a preservação do patrimônio ambiental e cultura.

§ 1º. O exercício do direito de propriedade atenderá a sua função social,
condicionando as funções sociais do Município.
§ 2º. O Poder Executivo exigirá do proprietário a adoção de medidas que visem
direcionar o uso de propriedade para fins previstos neste artigo, de forma a assegurar:
I – Acesso a propriedade e a moradia a todos.
II – Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização.
III – Prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade;
IV – Regularização fundiária e urbanização específica para áreas ocupadas pela
população de baixa renda;
V – Adequação do direito de construir as normas urbanísticas;
VI – Meio ambiente ecologicamente equilibrado;
Art. 165º. Para assegurar as funções sociais do município e da propriedade, o
poder público usará principalmente os seguintes instrumentos:
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I – Imposto progressivo sobre imóveis;
II – Desapropriação por interesse social ou Utilidade Pública;
III – Discriminação de terras públicas e aquisição de terras, destinando-as
prioritariamente ao assentamento de pessoas de baixa renda;
IV – Inventário, registro, e tombamento de imóveis;
V – Contribuição de melhoria;
VI – Integração equilibrada entre áreas de residência e de trabalho.
Art. 166º. O direito é a propriedade territorial Urbana não pressupõe o direito de
construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo o poder público, segundo critérios
que forem estabelecidos em Lei Municipal.

SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA EDUCAÇÃO

Art. 167º. Fica determinado que o número de alunos por turma obedecerá a
seguinte escala:
I – Superior a 30 no Pré-escolar;
II – 40 no Ensino do 1º grau e 1ª etapa;
III – 35 no 1º grau e 2ª etapa.

Art. 168º. Não será permitido a contratação de servidores, sendo garantido o
ingresso somente mediante concurso público, de acordo com a Constituição Federal, e
coordenação do Poder Executivo através do órgão educacional.

Art. 169º. Todo material destinado a educação poderá ser fiscalizado por
representantes de classes, indicados por Entidades representativas, mediante
autorização por escrito do Poder Executivo Municipal.
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Art. 170º. Serão criados mecanismos de controle democrático da arrecadação e
utilização dos recursos destinados à educação, assegurando a participação da
comunidade escolar.
Art. 171º. Os diversos cargos e funções existentes no Município na área de
educação serão obrigatoriamente preenchidos por servidores habilitados para os
mesmos, exceto onde houver carência.

SEÇÃO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
TÍTULO ÚNICO
DA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA E OUTROS
Art. 1º. Até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito municipal de Lago
Verde deverá preparar, para entregar ao sucessor e para publicação imediata, relatório
da situação da Administração Municipal que constará informações sobre:
I – Dívidas do município, por credor, com datas dos respectivos vencimentos, inclusive
das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando
sobre a capacidade de a Administração Municipal realizar operações de crédito de
qualquer natureza;
II – Medidas necessárias a regularização das contas municipais perante o Tribunal de
Contas dos Municípios ou órgãos equivalentes, se for o caso;
III – Prestações de contas de convênio celebrados com organismos da União e do
Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios;
IV – Situação dos contratos com concessionárias e promissórias 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
prazos respectivos;
VI – Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento
constitucional ou de convênios;
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VII - Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em cursos na Câmara Municipal
de Lago Verde, para permitir que a nova administração decida quanto á conveniência
de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los;
VIII – Situação dos serviços do Município, seu custo, quantidade de órgãos em que
estão lotados e em exercício.

Art. 02º. É vedado ao Prefeito Municipal assumir por qualquer natureza ou forma,
compromissos financeiros para a execução de programas ou projetos após o término
do seu mandato, não previstos na legislação orçamentárias.

§ 1º.

O disposto neste artigo não se aplica nos casos comprovados de

calamidade pública.
§ 2º. Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados
em decorrência deste artigo, em prejuízo da responsabilidade do Prefeito Municipal.
Art. 3º. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Lago Verde, no
prazo de 150 dias contados da promulgação desta Lei Orgânica, Plano de Carreira de
cargos e salários dos servidores da administração direta, autarquias e fundações
públicas.
Art. 4º. O Poder Executivo no período de 180 dias contados na promulgação
desta Lei Orgânica, enviará a Câmara Municipal Projeto de Lei dispondo sobre o novo
Estatuto dos servidores civis do Município.
Art. 5º. O Poder Executivo, no prazo de 120 dias contados da promulgação desta
Lei, enviará à Câmara Municipal Projeto de Lei dispondo sobre um novo Estatuto do
Magistério do Município.
Art. 6°. Fica autorizado o senhor Prefeito a promover de 30 dias a revisão dos
direitos do servidor Municipal, ajustando-os para o que preceitua a presente Lei, bem
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como do inativos e pensionistas, com a atualização dos proventos e pensões a eles
devidos.

Art. 7º.

Será criado dentro de 90 dias da data da promulgação desta Lei

Orgânica, a Comissão de Estudos Territoriais do Município, com 3 membros indicados
pelo Poder Executivo, com a finalidade de apresentar estudos sobre o território do
Município e anteprojetos relativos aos limites do mesmo.
Parágrafo único. No prazo de 01 ano, a Comissão submeterá à Câmara
Municipal os resultados de seus estudos para, nos termos da Lei Orgânica, serem
apreciados nos 12 meses subsequentes extinguindo-se logo após.

Art. 8º. Fica estipulado o prazo de 90 dias após a promulgação desta Lei
Orgânica, para que seja elaborado o Regimento Interno da Câmara Municipal de Lago
Verde.
Art. 9º. Dentro do prazo de 90 dias o Poder Executivo instalará na forma desta
Lei Orgânica todos os conselhos nela criados para defender os interesses da
comunidade.
Art.10º. O Poder Executivo autorizado para dentro de 90 dias após a
promulgação desta lei, criar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento Municipal.
Art. 11°. Promover os serviços de mercados, matadouros, estradas vicinais
cascalhadas, no prazo de dois anos e seis meses, a contar da data da promulgação da
Lei Orgânica.
Art. 12º. O Poder Executivo, dentro do prazo de 03 anos, após a promulgação
da Lei Orgânica, terá que dotar todos os povoados de unidades escolares, e eletrificar
aqueles com mais de 20 residências.
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Art. 13º. O Poder Executivo no prazo de 190 dias, criará uma Subprefeitura no
Distrito de Santa Luzia, que será administrada por pessoas da idoneidade política, e de
livre escolha do Prefeito Municipal.
Art. 14º. O Poder Executivo, dentro do prazo de 60 dias, a contar da data da
promulgação desta lei, providenciará normas de regulamentação para o abate do gado
vacum, inclusive seus exames de saúde, proibindo o referido abate que seja realizado
fora do matadouro municipal.

Art. 15º. Fica criado pelo Poder Executivo, dentro de 120 dias, o Conselho da
Mulher, com a finalidade de assisti-la com prevenções médicas, em especial as
gestantes a partir do 7º mês da gestação, e que nesse programa seja distribuída
alimentação, a assistência odontológica condigna.

Art. 16º. O Poder Executivo dentro de 90 dias a contar da data de publicação
desta Lei Orgânica, providenciará meios para dar assistência ao menor infrator,
promovendo a adequação do mesmo através de uma Casa de Recuperação de acordo
com as normas leis contidas em lei especifica, e com base no que preceitua a
Constituição Federal.
Art. 17º. O Poder Executivo no prazo 60 dias, a contar da data da promulgação
desta Lei Orgânica, mandará imprimir a presente lei, para ser distribuída a entidades,
autoridades, políticos, estudantes e a quem interessar possa, para melhor
conhecimento do seu conteúdo.

Art. 18º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua promulgação, posterior
divulgação, através de Editais que será pregado em edifícios de fé pública, para
conhecimento público.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, de Lago Verde em 05 de abril de 1990.
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Afonso Celso Castro Bezerra
Benedito Saraiva
Francisco Araújo Lima
Francisco Coquinho Ferreira da Silva
Jositan Chaves de Oliveira
Lourival Araújo
Newton Lemos dos Santos
Reginaldo Sousa de Castro
Raimundo Almeida
Raimundo Luís de Jesus Marques
Raimundo Pereira da Silva
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