HOMENAGEM AOS EMANCIPACIONISTAS
o movimento da emancipação político-administrativa do Distrito de São José
teve início, oficialmente, com a realização de uma grande Assembléia, no dia 24 de março de
1990, no Pavilhão de Festas da Comunidade Católica.
Uma segunda assembléia,
aos 05 de maio de 1990,
Emancipacionista
que ficou assim constituída:
Presidente

- Carlos Fernandes

Vice-Presidente

- Albino Libório de Souza Soder

0

1 Secretário

- Nicanor Rodriques de Ávila .

0

2 Secretário

- Luiz Carlos Doriieles Antunes

1 Tesoureiro

- Eloir Ferreira Tasso

2° Tesoureiro

- Pedro Giordani

Conselho

- Claudomir Erli Feltes dos Santos
- Antoninho Grethe
- Januário Ferreira Brizola

0

Suplentes

Fiscal

elegeu

a Comissão

Picoloto

- Vergílio de Souza Moraes
- Nelson Ribeiro da Conceição
- José Becil Mafalda Machado

A partir daí, iniciou-se a mo'ntagem do Processo e a campanha pró SIM foi intensificada com a criação de várias sub-comissões,
nas localidades do interior onde muitas
pessoas se destacaram pelo trabalho e apoio.
Em assembléia geral, aos 31 de Março de 1991, foi decidido
futuro município seria: SÃO JOSÉ DAS MISSÕES.

que o nome do

O Processo mereceu aprovação na Assembléia Legislativa e o Plebiscito foi
realizado em 10 de Novembro de 1991. No território emancipado estavam inscritos 2.341
eleitores. Compareceram às urnas 1.720; destes, 1.600 sufragaram o SIM; 89 votaram pelo
NÃO e 31 brancos e nulos.
Finalmente, aos 20 de março de 1991, pela Lei nO9.552, a Assembléia
do Estado aprovou a criação do Município de São José das Missões.
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Legislativa

RESOLUÇÃO N° 01/95 - 02 DE JULHO DE 1995

" PROMULGA A LEI ORGÂNICA"
A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São José das Missões
- RS, no uso das atribuições que lhe são conferi das e tendo em vista a aprovação, em dois turnos,
pelo plenário, resolve:
PROMULGARA LEI ORGÂNICA DO MUNiCíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
- RS, para que todos dela tomem conhecimento, a respeitem e a façam cumprir, observando
fielmente seus dispositivos.

São José das Missões, 02 de Julho de 1995

Ver. Wilm

r Garzon de Chaves
Presidente-

Ver. Danilo de Oliveira--Vice-Presidente

~.,

Bar""'" da Conceição
1° Secretário

~.

~
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var:
de Ollvel
2° Secretário

ra

COMPOSiÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
- Alceu Vargas de Oliveira

PPR

- Danilo de Oliveira
- Darci Juarez Rossetto Caurio
- Donartes de Campos Martins

PPR
PDT
PDT
PPR
PPR
PDT
PDT
PPR

- Manoel Barbosa da Conceição
- Paulo Greth
- Pedro Farias de Oliveira
- Pedro Senadir Soares de lara
- Wilmar Garzon de Chaves

COMISSÕES DE ELABORAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
- COMISSÃO TEMÁTICA
Presidente
Vice- Presidente
1° Relator

- Pedro Senadir Soares de Lara
- Paulo Greth
- Danilo de Oliveira

2" Relator

- Pedro Farias de Oliveira

- COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
- Wilmar Garzon de Chaves
- Donartes de Campos Martins
- Darci Juarez Rossetto Caurio
- Alceu Vargas de Oliveira

Presidente
Vice - presidente
1° Relator
2° Relator

PARTICIPARAM AINDA DOS TRABALHOS
Dr. Antoninho

Greth

Dr. Nelso Slhessarenko

- Assessor Jurídico - 1994/1995
Trevisan

- Assessor Jurídico - 1993
- Diretor Administrativo
- Agente Administrativo

Sr. Neri César Soder Tasso
Sr. Lindomar

Picolotto
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LEI ORGÂNICA
DO
MUNiCíPIO DE
SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

PREÂMBULO

"Nós, representantes do povo Sãojoseense, com os poderes constituintes
outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil e Constituição do Estado
do Rio Grande do Sul, voltados para a construção de uma sociedade fundada nos princípios da liberdade, da igualdade, da ética e do pleno exercício da cidadania, em que o
trabalho seja a fonte de definição das relações sociais e econômicas, e a prática da
democracia seja real e constante, em formas representativas e participativas, afirmando
nosso compromisso na defesa dos mais altos interesses desta comunidade, sua autonomia política e administrativa, invocando a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Lei
Orgânica do Município de São José das Missões".
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TíTULO I
DOS PRINCíPIOS GERAIS
Art. 1° - O Município de São José das Missões, integrante da República Federativa do
Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, proclama e adota os limites de sua
autonomia e competência, estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, e
reger-se-á pela presente Lei Orgânica e pela legislação que adotar.
Art. 2° - Todo o poder do Município emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente nos preceitos Constitucionais e por meio de seus representantes eleitos.
Art. 3° - A soberania popular será exercida com igual direito para todos, pelo voto direto e
secreto e nos termos da lei mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
111 - iniciativa popular;
IV - participação popular;
V - ação fiscalizadora.
Art. 4° - É assegurado a todo o habitante do Município de São José das Missões, nos termos
constitucionais e desta Lei Orgânica o direito ao trabalho, ao lazer, à educação, à
saúde, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância, à
assistência aos desamparados, à agricultura, à liberdade religiosa, ao transporte,
à habitação, ao meio ambiente equilibrado e à proteção social.

TITULO 11
DA ORGANIZAÇÃO

DO MUNiCíPIO

CAPíTULO I
DISPOSiÇÕES PRELIMINARES
Art 5° - É mantido o atual território do Município, a sede dá-lhe o nome, tendo a categoria
de cidade e nela os poderes são estabelecidos, cujos limites só podem ser alterados nos termos da Constituição Estadual.
Art. 6° - São poderes do Municipio, o Legislativo e o Executivo, independentes
cos entre si.
§ Único - É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições ao outro.

e harmôni-

Art. 7° - São símbolos do Municipio o Brasão, a Bandeira e o Hino, representativos
cultura e histórica.
§ Único - O dia 20 de março é a data magna do Município.

CAPíTULO"
DA COMPETÊNCIA DO MUNiCíPIO
SEÇÃO

DA COMPETÊNCIA
Art. 8° - Ao Município compete privativamente:
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11
PRIVATIVA

de sua

I - Legislar e suplementar a Constituição Federal e Estadual nos interesses do Município no que couber;
11- Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicá-Ios, prestar
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
111- Elaborar o orçamento, prevendo a receita e fixando a despesa, com base no planejamento adequado;
IV - Regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas municipais, atendendo a necessidade de locomoção das pessoas portadoras de deficiência;
V - Os programas de educação pré-escolar de ensino fundamental e integral, serão
mantidos a toda comunidade com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado;
VI- Organizar e prestar, prioritariamente por administração direta ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VII- Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por interesse social, por necessidade ou utilidade pública;
VIII- Dispor sobre a permissão, concessão e autorização de uso dos bens públicos do
Município;
XV - Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora Estadual e Federal;
X - Elaborar o Plano Diretor de desenvolvimento integrado;
XI- Estabelecer servidões necessárias aos seus serviços;
XII - Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
XIII- Criar, organizar e suprimir distritos, conforme legislação estadual;
XIV - Participar de entidades que congregue outros municípios, na forma estabelecida
em lei;
XV - Integrar consórcio para solução de problemas comuns com outros municípios;
XVI- Manter, com a cooperação financeira e técnica do Estado e da União, serviços de
atendimento a saúde municipal;
XVII - Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo
domiciliar, hospitalar e de outros resíduos:
XVIII- Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento
de estabelecimentos
comerciais, industriais, prestadores de serviço, similares e
hospitalares de acordo com as leis estaduais e federais;
XIX- Dispor sobre o serviço funerário e cemitérios, encarregando-se
da administração
daqueles que forem públicos e fiscalizando os de entidades privadas;
XX- Criar e organizar a Guarda Municipal, destinada á proteção de seus bens, instalações e serviços;
XXI- Exercer o poder de polícia nas matérias de interesse local e dispor sobre as
penalidades por infração às leis e regulamentos;
XXII - Conceder ou autorizar serviços de guincho, fixando as tarifas
SEÇÃO 11
DA COMPETÊNCIA COMUM
Art. 9° - Compete ao Município em comum com a União e o Estado, observadas as normas de cooperação fixadas em lei complementar:
I - Zelar pela guarda da Constituição,
das leis e das instituições democráticas
e
conservar o patrimônio público e histórico, proteger os documentos, as paisagens
naturais, impedir a evasão e destruição das obras de arte e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural;

8

II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
111- Proporcionar acesso à cultura, à educação e à ciência;
IV - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas,
preservando as florestas, a flora e a fauna;
V - Incentivar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
VI- Criar programas
de construção
de moradia e a melhoria
das condições
habitacionais e de saneamento básico;
VII- Combater as causas da pobreza, marginalização, promovendo a integração social das classes desfavorecidas;
VIII- Registrar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hidricos e minerais em seu território;
IX - Estabelecer a política de educação para segurança no trânsito;
X - Conceder licença para abertura e funcionamento
de estabelecimentos
industriais, comerciais e similares.
SEÇÃO 111
DAS VEDAÇÕES
Art. 10 - Ao Município é vedado:
I - Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio ou televisão, serviço de alto falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua
propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à sua administração;
11- Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-Ias,
embaraçar-Ihes o funcionamento ou manter com eles representantes, relação de dependência ou aliança, ressalvado, na forma da lei, o interesse público;
111- Contrair empréstimos sem prévia autorização da Câmara Municipal;
IV - Instituir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça;
V - Estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços, de qualquer natureza, em
razão de sua procedência ou destino;
VI- Ceder funcionários públicos municipais, inclusive professores, exceto para atender relevante interesse público e comunitário.
§ Único - Nos casos previstos no inciso VI, o Municipio poderá firmar convênios, mediante a
aprovação da Câmara Municipal de Vereadores.

TíTULO
DA ORGANIZAÇÃO

111
DOS PODERES
/

CAPíTULO I
DO PODER LEGISLA TIVO
SEÇÃO I
DA CÃMARA MUNICIPAL

Art. 11 - O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, composta de
vereadores, segundo o disposto nas legislação Federal e Estadual a respeito e
funciona com o seu Regimento Interno.
Art. 12 - A Câmara de Vereadores

reúne-se,
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independente

de convocação,

nas mesmas

datas da reunião anual da Assembléia Legislativa do Estado, salvo prorrogação
ou convocação extraordinária.
§ 1° - Durante o periodo legislativo ordinário, a Câmara Municipal, reúne-se, no mínimo,
em uma sessão ordinária por semana.
§ 2° - A forma como será a posse, a instalação, designação das Comissões Representativas e Permanentes, bem como a forma de juramento dos Vereadores, será
definida no Regimento Interno.
Art. 13 - No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincide com o mandato dos
Vereadores, a Câmara reúne-se no dia 1° de janeiro, em sessão solene, para dar
posse aos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, bem como eleger sua Mesa Diretora.
Art. 14 - A Mesa da Câmara será constituída de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, com mandato de um ano, vedada a recondução
para o mesmo cargo no período subseqüente.
Art. 15 - Ao Presidente da Mesa compete a Presidência da Câmara Municipal e, no exercício, representá-Io judicial e extra judicialmente.
Art. 16 - A Câmara funcionará em sua sede ou em outro local eventualmente designado,
no caso de qualquer impedimento.
§ Único - Por deliberação do plenário, as sessões da Câmara Municipal poderão ser realizadas em outro local.
Art. 17 - A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu Presidente, a um terço (1/3)
de seus membros, à Comissão Representativa ou ao Prefeito.
§ 1° - Nas sessões legislativas extraordinárias,
a Câmara somente poderá deliberar
sobre matéria da convocação.
§ 2° - Para reuniões extraordinárias, a convocação dos Vereadores será pessoal e com
antecedência de quarenta e oito horas.
Art. 18 - A Câmara Municipal reúne-se com a presença de, no minimo, um terço (1/3) dos
Vereadores,
e as deliberações
somente serão tomadas ouvindo-se o voto da
maioria absoluta de seus membros, salvo casos previstos nesta Lei Orgânica e
no Regimento Interno.
§ 1° - Quando se tratar de votação do Plano Diretor, do orçamento anual, de empréstimos, de auxílio à empresas, de concessão de privilégios, de remuneração do
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e servidores municipais, ou outra matéria que
verse sobre interesse particular, alguém de outras referidas por esta Lei Orgânica
ou pelo Regimento Interno, o número mínimo de presenças é de dois terços (2/3)
dos membros da Câmara, e as deliberações serão tomadas pelo voto da maioria
absoluta dos Vereadores.
§ 2° - O Presidente da Câmara vota somente quando houver empate, quando a matéria
exigir a deliberação de dois terços (2/3) e nas votações secretas.
Art. 19 - As sessões da Câmara são públicas, e o voto é aberto.

§ Único - O voto é secreto somente nos casos previstos nesta Lei Orgânica, ou por deliberação do plenário.
Art. 20 - Compete à Mesa da Câmara ou a um terço (1/3) dos Vereadores convocar o
Prefeito Municipal, secretários municipais ou servidores detentores de cargos de
direção e assessoramento,
para prestarem informações sobe questões especificamente vinculadas às suas áreas de atuação.
§ 10_ Os convocados terão o prazo de quinze (15) dias para comparecer a Câmara
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Municipal, comunicando através de ofício o dia e a hora de seu comparecimento,
a fim de prestar as informações solicitadas.
§ 2° - Somente a maioria absoluta dos Vereadores poderá deliberar sobre prorrogação
de data, que somente será apreciada em caso de enfermidade ou por motivo de
força maior.
§ 3° - O não comparecimento importará pena de responsabilidade.
Art. 21 - A Câmara Municipal apreciará as contas do Município referentes
gestão financeira do ano anterior, até sessenta (60) dias após o recebimento do respectivo
parecer, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual somente deixará de
prevalecer por decisão de dois terços (2/3) dos membros da Câmara.
à

Art. 22 - Anualmente, dentro de sessenta (60) dias a contar do inicio da sessão legislativa,
a Câmara receberá em sessão especial o Prefeito, que informará, através de
relatório, a situação em que se encontram os assuntos municipais.
§ Único - Sempre que o Prefeito manifestar propósito de expor assuntos de interesse público, a Câmara o receberá em sessão previamente designada.
Art. 23 - A Câmara pode criar comissão parlamentar de inquérito para apurar fato determinado, nos termos do Regimento Interno, a requerimento de, no mínimo, um terço
(1/3) de seus membros.
Art. 24 - Cabe a Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, observadas
as Constituições Federal e Estadual, fiscalizar mediante controle externo, a administração direta ou indireta.
Art. 25 - Os assuntos de competência do Município, sobre os quais cabe a Câmara dispor,
com sanção do Prefeito são:
I - Matéria Orçamentária: Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anula, operações de crédito e dívida pública;
11- Sistema Tributário: Arrecadação, administração das rendas, isenções, anistias
fiscais e débitos;
111- Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, fixação e remuneração de servidores do município, inclusive da administração indireta, observando os parâmetros da Lei das Diretrizes Orçamentárias;
IV - Bens imóveis municipais: Concessão, ou permissão de uso, alienação, aquisição, salvo quando se tratar de doação ao Município,
sem encargos;
VPlanejamento urbano: Plano diretor, planejamento e controle, uso e ocupação do solo;
VI- Organização do Território Municipal: Especialmente distritos, observada a legislação Estadual e Federal e delimitações do perímetro urbano;
VII- Concessão ou permissão de serviços públicos;
VIII- Auxílio ou subvenções a terceiros, entidades e movimentos populares;
IX - Convênios em entidades públicas ou particulares;
X - Denominação de próprios, vias e logradouros públicos;
Art. 26 - É de competência privativa da Câmara Municipal:
I - Dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia ou afastamento
definitivamente do cargo, dentro dos limites da legislação;
11- Conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para afastamento do
cargo;
111- Autorizar o Prefeito a se afastar do Município e do Estado por mais de sete dias, e
do país, por qualquer tempo;
IV - Apreciar iniciativas do Poder Executivo que repercutam sobre o meio ambiente;
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vVI-

VIIVIIIIX XXIXII-

Julgar, anualmente, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, as contas
prestadas pelo Prefeito e pela Mesa de Câmara;
Apreciar os relatórios anuais do Prefeito sobre a execução orçamentária, operações de crédito, dívida pública, aplicação das leis relativas ao planejamento dos
convênios, à situação dos bens imóveis do Município, ao número de servidores
públicos e ao preenchimento de cargos, empregos ou funções, bem como a política salarial e apreciação de relatórios anuais da Mesa da Câmara;
Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da
adminístração índireta;
Autorizar referendo e convocar plebiscito;
Solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes a administração;
Julgar o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores nos casos previstos em lei;
Conceder título de cidadão honorário do Município, mediante decreto Legislativo
aprovado por, no mínimo, dois terços (2/3), dos vereadores;
Fixar por Decreto Legislativo os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito,

e Vereadores, estabelecendo-os em proporção ao funcionalismo municipal;
XXX- Dispor por Resolução sobre a sua organização, funcionamento, poder de polícia
da Câmara, criação e transformação de cargos, empregos e funções de seus
serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros legias;
XIV - Elaborar o Regimento Interno; ,
XV - Eleger a sua Mesa, bemcomo destituí-Ia
XVI- Deliberar por Resolução, sobre assuntos de sua economia interna e competência
privativa;
XVII- Solicitar intervenção do Estado no Município;
XVIII- Apreciar veto;
XIX - Propor ao Prefeito a execução de qualquer obra ou medida de interesse da
coletividade ou dos servidores púlbicos;
XX- Sustar atos do Poder Executivo que exorbitem da sua competência ou se mostrem
contrários ao interesse público.

Ar!. 27 -

§ Único -

Ar!. 28 Ar!. 29 I-

11-

SEÇÃO 111
DO VEREADOR
Os vereadores são invioláveis em suas opiniões, palavras e voto, no exercício do
mandato e na circunscrição do Municipio.
Os vereadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas
ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as provas que Ihes
confiarem ou deles receberem informações;
Ao servidor público, eleito vereador, aplicam-se o disposto no artigo 38 da
Constituição Federal.
É vedado ao Vereador:
desde a expedição do diploma:
a) firmar oj manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de
acrviço público, no âmbito do Município, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
.
b) aceitar ou exercer cargo em comissão, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum" nas entidades constantes da alínea
anterior.
desde a posse:
a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente
de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função
remunerada;
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Art. 30 III 111IV V-

§ Único -

b) patrocinar causa emq ue seja interessada qualquer das entidades a que se
refere o inciso I, alínea "a";
c) ser titular de mais de um cargo público ou mandato eletivo.
Sujeita-se à perda do mandato o Vereador que:
infringir qualquer das disposições contidas no artigo anterior;
utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade
administrativa ou atentatórios às instituições vigentes;
proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decorro
na sua conduta pública;
fixar domicílio eleitoral fora do município;
deixar de comparecer,
injustificadamente,
a cinco (05) sessões ordinárias
consecutivas ou cinco (05) sessões extraordinárias consecutivas durante o recesso
da Câmara.
Nos casos do artigo 30, inciso I a 111, a perda do mandato será decidida pela
Câmara de Vereadores,por voto de dois terços (2/3) de seus membros, em votação
secreta, mediante provocação da Mesa ou de oartido político representado

Art. 31 I11111IX § Único -

na Casa, assegurada

ampla defesa.

Extingue-se automaticamente
o mandato do Vereador quando:
ocorrer o falecimento ou renúncia por escrito;
tiver suspensos ou cassados seus direitos políticos;
ocorrer sua condenação por crime funcional ou eleitoral;
deixar de tomar posse, sem motivo justificado, no prazo de quinze (15) dias.
Verificadas as hipóteses do artigo 30, inciso IV e V e artigo 31, inciso li, III e IV, a
perda do mandato será declarada pela Mesa Diretora, de oficio ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na
Casa, assegurada ampla defesa.

Art. 32 - Nos casos de licença e vaga por morte, renúncia ou extinção automática de mandato, o Vereador será subst~tuído pelo suplente, convocado nos termos da lei.
Art. 33 - O Vereador licenciado para tratamento de saúde, perceberá em dobro a parte fixa
de seus subsídios, independente do tempo que perdurar a licença, não tendo
direito à parte variável.
Art. 34 - O Vereador investido no cargo de secretário municipal ou em cargo de diretoria
equivalente não poderá o mandato desde que se licencie do exercício da vereança.
Art. 35 - A remuneração dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito
Câmara Municipal, em cada legislatura, para a subseqüente.

§ Único - A remuneração

será fixada pela

será fixada pelo menos sessenta (60) dias antes do pleito de cada

legislatura.
Art. 36 - Os vereadores perceberão, a título de remuneração duas a cinco vezes o valor do
menor padrão básico do vencimento do servidor municipal, estabelecido até sessenta (60) dias antes do pleito que indicará os eleitos para a gestão seguinte.

§ Único - Se a remuneração não for fixada no prazo previsto, o valor da mesma corresponderá
à média do valor mínimo e máximo estabelecido

no "caput" deste artigo.

Ar!. 37 - O Presidente da Câmara de Vereadores fará jus a verba de representação,
em trinta por cento (30%) da remuneração do vereador.

fixada

Art. 38 - Sempre que o vereador e funcionário, por deliberação do plenário, for incumbido
de representar a Câmara de Vereadores fora do território do Município, fará jus à
díária fixada em resolução do legislativo.
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SEÇÃO IV
DAS COMISSÕES

Art. 39 - A Câmara terá comissões permanentes, representativas
estabelecimento
no seu Regimento Interno.

e especiais,

conforme

o

Art. 40 - As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprias para
a apuração de fato determinado em prazo certo.
§ 1° - É fixado em quinze dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e
devidamente justificado, o prazo para que responsáveis pelos Órgãos da Administração direta ou indireta, prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões especiais de inquérito.
§ 2° - No exercício de suas atribuições, poderão ainda, as comissões especiais de
inquérito, através de seu Presidente:
I - Determinar as deliqências que reputem necessárias;
li - Requerer a convocação de secretários ou diretores e ocupantes de cargos assemelhados;
111- Tomar o depoimento, intimar e inquiri-Ias sob compromisso.
§ 3° - O não atendimento às determinações contidas nos parágrafos anteriores, no prazo estipulado, faculta ao Presidente da Comissão solicitar, na conformidade da
Legislação Federal, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação.
Art. 41 ° - No período de recesso da Câmara de Vereadores, funcionará uma Comissão
Representativa com as seguintes atribuições:
I - Zelar pelas prerrogatívas do Poder Legislativo;
li - Zelar pela observância das Constituições, desta Lei Orgânica e demais leis;
111 - Autorizar o Prefeito, nos casos exigidos, a se ausentar do Município;
IV - Convocar, extraordinariamente,
a Câmara de Vereadores;
V - A Comissão Representativa deve apresentar relatório dos trabalhos por ela realizados, quando do reinício do período de funcionamento ordínário da Câmara.
§ Único - As normas relativas ao desempenho das atribuições da Comissão Representativa serão estabelecidas no Regimento Interno.

CAPíTULO

11

DO PROCESSO LEGISLA TIVO
SEÇÃO I
DISPOSiÇÕES

GERAIS

E EMENDAS

Art. 42 - O Processo Legislativo compreende
1- Emendas à Lei Orgânica;
11- Leis Complementares;
111- Leis Ordinárias;
IV - Decretos Legíslativos;
V - Resoluções.
Art. 43 Ili 111§ 1° -

À LEI ORGÂNICA

a elaboração

de:

A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:
De um terço dos Vereadores;
Da população, subscrita por cinco por cento dos eleitores do Municipio;
Do Prefeito Municipal
A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção do Estado no Município.
§ 2° - A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerado-se aprovada quando
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obtiver, em ambas as votações o voto favorável de dois terços dos integrantes da
casa.
§ 3° - A emenda à Lei Orgânica será promulgada e publicada pela Mesa da Câmara, na
sessão seguinte àquela em que se der a aprovação, com o respectivo número
legal.
§ 4° - A matéria constante na proposta de emenda rejeitada ou havida prejudicada só
poderá ser objeto de novo projeto na mesma Sessão Legislativa se subscrita por
dois terços dos vereadores ou cinco por cento do eleitorado do Município.
§ 5° - No caso do inciso II e parágrafo 4°, a subscrição deverá ser acompanhada dos
dados identificadores do título eleitoral.
SEÇÃO 11
DOS PROJETOS POPULARES
Art. 44 - Fica garantida a apresentação de projetos populares
adores de São José das Missões.
Art. 45 - Os projetos populares
direito e de fato.

poderão ser apresentados

à

Câmara Municipal de Vere-

por entidades

existentes

de

Art. 46 - Os projetos de iniciativas populares das entidades deverão vir acompanhadas de
trinta por cento de assinaturas de seus membros, quando constituidas por mais
de duzentos sócios, e de cinqüenta por cento, quando constituídas por menos de
duzentos sócios ou membros, com o respectivo número do título de eleitor.
Art. 47 - Fica garantida ao representante da entidade a defesa da proposta em plenário
pelo tempo de dez minutos.
§ 1° - Quando solicitada por um vereador, o representante da entidade poderá fazer
novamente o uso da palavra, pelo prazo de cinco minutos, a fim de inteirar o
parlamento na matéria, não podendo solicitar e nem conceder apartes durante a
discussão de seu projeto.
§ 2° - Junto ao projeto a entidade deverá enviar o nome do representante, que fará a
defesa em plenário.
SEÇÃO 111
DAS LEIS
Art. 48 - A iniciativa das leis municipais, salvo as de competência exclusiva, caberá a qualquer vereador, ao Prefeito, às entidades e aos eleitores na forma da lei.
Art. 49 - São de inicíativa do Prefeito Municipal as leis que dispõem sobre
I - Criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito municipal, regime
jurídico dos servidores, aumento de sua remuneração, vantagens estabeleci das
e aposentadorias;
11 - Organização administrativa do Poder Executivo matéria tributária e orçamentária:
111- Criação da guarda municipal e fixação ou modificação de seus efetivos.
Art. 50 - O referendo às leis municipais é obrigatório, se solicitado até noventa dias após a
aprovação, na forma da lei.
Art. 51 - Em questão relevante ao destino do município, ouvida a Câmara Municipal, dez
por cento dos eleitores, poderão solicitar plebiscito.
Art. 52 - Não será admitido o aumento na despesa prevista:
I - Nos projetos de iniciativa do Prefeito Municipal, ressalvado o processo Legislativo
Orçamentário;
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Nos projetos sobre a organização de serviços administrativos da Câmara Municipal.

Art. 53 - O Prefeito poderá solicitar urgência para os projetos de lei de sua iniciativa, e
deverão ser apreciados e votados dentro do prazo de quarenta e cinco dias, assim
como as demais proposições.
§ 1° - A solicitação de urgência poderá ser feita depois da remessa do projeto, e em
qualquer fase de seu andamento.
§ 20 - O prazo previsto no artigo anterior, será suspenso durante o recesso parlamentar.
Art. 54 - Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele num prazo máximo de dez
dias úteis, enviado ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará.
§ 1° - Se o Prefeito julgar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse público,
vetá-Io-á total ou parcial dentro de quinze dias úteis, contado da data de seu recebimento e comunicará ao Presidente da Câmara, dentro de quarenta e oito horas,
os motivos do veto.
§ 20 - O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou
alinea, cabendo ao Prefeito no prazo do veto, promulgar publicar como lei os
dispositivos nâo vetados.
§ 30 - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito importará em sanção.
§ 40 - O veto será apreciado no prazo de trinta dias, em sessão única, em votação secreta, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores.
§ 50 - A decisão da rejeição do veto será encaminhada por escrito ao Prefeito, até o 50
dia útil seguinte, com vistas à promulgação.
§ 60 - Esgotado, sem deliberação, o prazo estipulado no parágrafo quarto, o veto será
colocado na ordem do dia da sessão imediatamente seguinte, sobresaindo-se
ás demais proposições, até a sua votação.
§ 70 - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal, nos casos dos parágrafos 30 e 50, o Presidente da Câmara a promulgará, e se
este não o fizer, em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente.
§ 80 - Caso o projeto de lei seja vetado durante o recesso da Câmara, o Prefeito comunicará o veto à comissão representativa a que se refere o artigo 41, que dependendo da urgência e relevância da matéria, poderá convocar extraordinariamente a
Câmara para sobre ela se manifestar.
Art. 55 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de
novo projeto, na mesma Sessão Legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou mediante a subscrição de cinco por
cento do eleitorado do Municipio.
Art. 56 - São ainda, objeto de deliberação da Câmara Municipal, na forma do Regimento
Interno:
I - Resoluções;
li - Decretos Legislativos;
111 - Requerimentos;
IV - Moções;
VI- Autorizações.

CAPíTULO

11I

DO PODER EXECUTIVO
SEÇÃO I
DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
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Art. 57 - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários
Municipais, Diretores, e responsáveis pelos Órgãos da Administração direta ou
indireta.
Art. 58 - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse, atendido o disposto no Regimento
Interno, em sessão solene da Câmara Municipal, prestando o seguinte compromisso: PROMETO CUMPRIR A LEI ORGÂNICA DO MUNiCípIO, A CONSTITUIÇÂO
FEDERAL E ESTADUAL, DEFENDENDO A JUSTiÇA SOCIAL, A PAZ E A IGUALDADE E PROMOVENDO O BEM ESTAR E O DESENVOLVIMENTO
DE TODOS OS
CIDADÃOS DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES.
§ Único - Se decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito e Vice-Prefeito, salvo
por motivo de força maior, não tiveram assumido o cargo, este será declarado
vago.
Art. 59 - Substituirá o Prefeito no caso de impedimento
Vice-Prefeito.

e suceder-Ihe-á

no caso de vaga, o

Art. 60 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício do poder, o Presidente
da Câmara ou o Vice-Presidente.
Art. 61 - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, realizar-se-á à eleição para os
cargos vagos no prazo de noventa dias após a ocorrência da última vaga, sendo
que os eleitos completarão o mandato dos sucedidos.
§ Único - Ocorrendo a vacância dos cargos, após cumpridos três quartos do mandato do
Prefeito, o Presidente da Câmara de Vereadores assumirá o cargo por todo periodo restante.
Art. 62 - O Prefeito poderá licenciar-se:
I - Quando a serviço ou missão de representação do Municipio;
11- Quando impossibilitado do exercicio do cargo, por motivo de doença, devidamente
comprovado.
§ 10_ No caso do inciso primeiro, o pedido de licença deverá ser acompanhado dos
motivos da viagem e a previsão da despesa.
§ 20 - O prefeito licenciado nos casos dos incisos I e 11, receberá remuneração integral.
Art. 63 - O Prefeito gozará férias anuais de trinta dias, mediante comunicação
res.

de vereado-

Art. 64 - A remuneração do Prefeito Municipal não poderá ser inferior a seis e nem superior
a quinze salários básicos vigente no município.
SEÇÃO
DAS ATRIBUiÇÕES

11
DO PREFEITO

Art. 65 - Compete privativamente ao Prefeito:
I - Representar o Município;
11 - Nomear e exonerar os secretários do Município, e os responsáveis pelos órgãos
da administração direta ou indireta;
111- Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos em lei;
IV - Sancionar, promulgar, fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para
a sua execução;
V - Vetar total ou parcialmente projetos de lei ou emendas;
VI- Dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal;
VII- Prover cargos, funções e empregos municipais, praticar atos administrativos refe-
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rentes aos serviços municipais, salvo os de competência da Câmara;
Apresentar anualmente
Câmara de Vereadores e aos conselhos populares relatório sobre o estado das obras e serviços municipais;
Enviar
Câmara de Vereadores, os projetos de lei do Plano Plurianual, de Diretri-'
zes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais, previstos nesta lei;
Prestar dentro de quinze dia? as informações solicitadas pela Câmara, Conselhos Populares ou entidades representativas de Classe ou de munícipes, referente aos negócios Públicos do Municipio, podendo prorrogar o prazo, justificadamente,
por igual periodo;
Contrair empréstimo e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização
da Câmara;
Decretar a desapropriação
por necessidade ou utilidade pública ou interesse
social;
Administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos;
Propor o arrendamento, o aforramento ou alienação de próprios municipais, mediante prévia autorização da Câmara;\
Propor convênios, ajustes e contratos de interesse municipal, para a execução de
obras e serviços, mediante prévia autorização da Câmara Municipal;
Propor ação direta de inconstitucionalidade;
Decretar estado de emergência ou estado de calamidade pública;
Mediante autorização da Câmara, subscrecer ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital de sociedade de economia mista ou de empresa pública;
Encaminhar anualmente a Prestação de Contas até 31 de março,
Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado;
Oficializar e sinalizar, obedecidas as normas urbanísticas, as vias e logradouros
público;
Aprovar projetos de edificação, loteamento e zoneamento urbano;
Promover o ensino público;
Fazer publicar balancetes nos prazos previstos em lei;
Convocar extraordinariamente
a Câmara de Vereadores;
Fixar, por decreto, as tarifas ou preços públicos municipais;
Solicitar o auxílio da Policia do Estado para garantir o cumprimento de seus atos.
à

à

à

SEÇÃO
11I
DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO
Art. 66 - O Prefeito, desde a posse, e o Vice-Prefeito, quando assumir a Chefia do Executivo
Municipal, deverão desincompatibilizar-se
e ficam sujeitos aos impedimentos,
proibições e responsabilidade
estabelecidas na Constituição da República e do
Estado, nesta Lei Orgânica e na Legislação Federal pertinente.
Art. 67 - Importam responsabilidade
os atos do Prefeito ou do Vice-Prefeito que atentam
contra a Constituição Federal, Estadual ou a Lei Orgânica Municipal, especialmente:
I - O livre exerci cio dos poderes constituídos;\ .
11- O exerci cio dos direitos individuais, politicos e sociais;
111- A probidade na administração;
IV - A lei orçamentária;
V - O cumprimento de leis e decisões judiciais;
VI - O livre funcionamento dos conselhos populares.
§ Único - O processo de julgamento do Prefeito e Vice-Prefeito obedecerão, no que couber,
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ao disposto no artigo 86 da Constituição

Federal

SEÇÃO IV
DA FISCALIZAÇÃO POPULAR
Art. 68 - Todo cidadão tem o direito de ser informado dos atos da administração municipal,
no prazo de quinze dias.
§ Único - Compete a administração municipal garantir os meios para que esta informação
se realize.
Art. 69 - Os Conselhos Municipais e toda entidade da sociedade civil de âmbito municipal,
tendo mais de vinte associados, poderá requerer ao Poder Executivo a realização
de audiência pública para que esclareça determinado ato ou projeto da adrninis.tração.
Art. 70 - Só se procederá mediante audiência pública:
I - Projetos de licenciamentos que envolvam impacto ambiental;
11- Atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio arquitetônico, histórico ou cultural do Municipio;
111- Realização de obras que comprometam mais de quatro por cento do orçamento.
Art. 71 - A audiência prevista no artigo anterior deverá ser divulgada em pelo menos um
órgão de imprensa de circulação no Município, com no mínimo quinze dias de
antecedência.
Art. 72 -A audiência deverá ser obrigatoriamente realizada no prazo máximo de trinta dias,
sendo permitido apenas duas audiências por ano a cada entidade.
Art. 73 - O descumprimento
das normas previstas na presente implica em crime de responsabilidade.

TíTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

CAPíTULO I
DISPOSiÇÕES GERAIS
Art. 74 - A administração pública direta ou indireta obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade, razoabilidade, transparência
e participação popular, bem como aos demais princípios constantes nas Constituições
Federal e Estadual.
SEÇÃO I
DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Art. 75 - São servidores do Município todos os que ocupem cargos, função ou emprego da
administração
direta, das autarquias e fundações, bem como os admitidos por
contrato para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse do
Município, definidos em lei.
Art. 76 - O Municipio deverá instituir planos de carreira para os servidores
ção direta ou indireta, mediante lei.

da administra-

Art. 77 - Os cargos, empregos e funções públicas municipais são acessíveis
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
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a todos os

§ 1° - A investidura

em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração.
§ 2° - Nos concursos públicos, os titulos somente serão utilizados como critério de
desempate.
Art. 78 - O regime jurídico único para todos os servidores da administração direta ou indireta será estabelecido através de lei e disporá sobre direitos, deveres e regime,
assegurado os direitos adquiridos.
Art. 79 - Aplicam-se ao servidor público municipal, os direitos conferidos
Federal, conforme artigo 7° e seus incisos.

na Constituição

Art. 80 - A lei assegurará aos servidores da administração direta ou indireta, isonomia de
vencimentos para cargos e empregos com atribuições iguais ou assemelhadas
do mesmo poder, ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvado as vantagens de caráter individual e as relativas
natureza ou local de trabalho.
à

Art. 81 - O Plano de Carreira dos servidores municipais disciplinará a forma de acesso a
classe superiores, com adoção de critérios objetivos de avaliação, assegurado o
sistema de promoção por antiguidade e merecimento.
Art. 82 - É assegurado, para aposentadoria, a contagem reciproca do tempo de contribuição previdenciária na atividade privada, mediante certidão expedida pela Previdência Social.
Art. 83 - Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora
ou q ue realize qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena de
demissão.
.
Art. 84 - A lei fixará os vencimentos dos servidores públicos, sendo vedada a concessão
de gratificação adicionais ou quaisquer vantagens pecuniárias por ato administrativo.
§ 1° - É vedada a participação de servidores públicos municipais no produto de arrecadação de tributos, multas, inclusive os da dívida ativa a qualquer titulo.
Art. 85 - O Municipio poderá instituir regime previdenciário próprio ou vincular-se a regime
previdenciário Federal ou Estadual.
§ 1° - Se o sistema previdendiário escolhido não assegurar proventos integrais aos
aposentados,
caberá ao Município garantir a complementação
na forma a ser
prevista em lei.
Art. 86 - O pagamento de gratificação natalina, também denominada
salário, será efetuado até o dia vente de dezembro.

de décimo terceiro

CAPíTULO"
DOS ATOS DO MUNiCíPIO
SEÇÃO I

DA PUBLICAÇÃO
Art. 87 - A publicação das leis e atos do executivo e do legislativo, salvo quando houver
imprensa oficial, poderá ser feita em órgão de imprensa local ou regional e por
afixação na sede da Prefeitura ou Câmara.
§ 1° - A publicação dos atos não normativos pela imprensa, poderá ser resumida.
§ 2° - Os atos de efeitos externos só produzirão efeitos após a sua publicação.
§ 3° - A escolha de órgão de imprensa para divulgação das leis e atos do Município
deverá ser feita por licitação, em que se levarão em conta não só as condições de
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preço, como as circunstâncias

de freqüência,

horário, tiragem e distribuição.

Art. 88 - A publicidade e propaganda dos atos, programas, obras, serviços realizados e
campanhas de Poderes Municipais deverão ter caráter educativo, informativo ou
orientação social.
Art. 89 - Na publicidade e propaganda da Prefeitura de São José das Missões, não poderão constar nomes, símbolos, datas ou imagens que caracterizem promoção pessoaL
SEÇÃO 11
DO REGISTRO
Art. 90 - O Município terá os livros que forem necessários aos seus serviços e obrigatoriamente os de:
1- Termo de compromisso e posse:
11- Declaração de bens;
111- Atas das Sessões da Câmara;
IV - Registro das leis, decretos, resoluções, regulamentos, instruções e portarias;
V - Cópia de correspondência
oficial;
VI- Protocolo, indice de papéis e livros arquivados;
VII- Licitações e contratos para obras e serviços;
VIII- Contratos em geral;
IX - Concessão e permissões de bens imóveis e de serviços;
X - Contabilidade e finanças.
XI- Tombamento de bens imóveis e móveis;
XII- Registro de loteamentos aprovados.
§ 1 ° - Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo Prefeito, Presidente da
Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim.
§ 2° - Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou por outros
sistemas convenientes e autenticados.
§ 3° - Os livros, fichas ou outro sistema estarão abertos à consulta de qualquer cidadão,
bastando para isto apresentar requerimento.
SEÇÃO 11I
DA FORMA
Art. 91 - Os atos administrativos
de competência do Prefeito devem ser expedidos com
observância das seguintes normas?
I
I - Decreto numerado em ordem cronológica nos seguintes casos:
a) Regulamento de lei;
b) Instituição, modificação ou extinção de atribuições não previstas de lei;
c) Abertura de créditos especiais e suplementares, 'até o limite autorizado por lei,
assim como os créditos extraordinários;
d) Declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social, para
efeito de desapropriação ou de servidão administrativa;
e) Aprovação de regulamento ou regimento;
f) Permissão de uso de bens e serviços municipais;
g) Medidas executórias do plano diretor de desenvolvimento integrado do Município;
h) Criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados
não previstos de lei;
i) Normas de efeito externos não previstos de lei;
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j) Fixação de alteração de preços.
11- Portaria nos seguintes casos:
a) Provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeito individual;
b) Autorização para contrato e dispensa de servidores, sob regime da legislação
trabalhista;
c) Abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades
e demais atos individuais de efeitos internos.
§ Único - Os atos constantes do inciso 11deste artigo poderão ser delegados.

SEÇÃO IV
DAS CERTIDÕES
Art. 92 - Os poderes públicos municipais são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de quinze dias, certidões de atos, contratos e decisões, sob
pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua
expedição.
§ Único - As certidões relativas ao exercício do cargo de Prefeito serão fornecidas pelo
Presidente da Câmara.
.

CAPíTULO

11I

DOS BENS MUNICIPAIS
Art. 93 - Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações
que, a qualquer título, pertençam ao Município.
Ar!. 94 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitando a competência da Câmara quando utilizados em seus serviços.
Art. 95 - Todos os bens municipais deverão ser cadastrados com identificação respectiva,
numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento.
Art. 96 - A alienação de bens municipais, subordinados à existência de interesse público
devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:
I - Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e a concorrência será dispensada nos seguintes casos:
a) Doação, devendo constar obrigatoriamente do contrato os encargos do donatário
e o prazo de seu cumprimento e cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do
ato;
b) Permuta.
11- Quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) Doação, que será permitida exclusivamente dispensada esta nos seguintes
casos:
b) Permuta;
c) Ações, que serão vendidas em bolsas.
§ 10_ O município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e
concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se
destinar a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público
devidamente justificado.
§ 20 - A venda aos proprietários de imóveis, lindeiro de áreas urbanas, remanescentes
e inaproprietários para edificação de obra pública, dependerá apenas de prévia
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autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento
rão alienados nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.

se-

Ar!. 97 - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão,
permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público exigido.
§ 1° - A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e de domínio
dependerá de lei e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada mediante
lei, quando o uso se destinar a entidades assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado.
§ 2° - A concessão administrativa de bens públicos, de uso comum, somente poderá
ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa.
Ar!. 98 - A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.

CAPíTULO IV
DOS TRIBUTOS
Art, 99 - São tributos de competência municipal:
1- Imposto sobre:
a) Propriedade predial e territorial urbana;
b) Transmissão "inter-vivos" a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis
por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantias, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
c) Vendas a varejo de combustíveis liquidos e gasosos, exceto o óleo diesel e gás
de cozinha;
d) Serviços de qualquer natureza;
e) Taxas;
f) Contribuição de melhoría.
Art. 100 - O imposto previsto na letra "a" deverá ser progressivo, nos termos da lei, de forma
a assegurar o cumprimento da função social da propriedade, enquanto o imposto
previsto na letra "d" não incide sobre os atos enunciados no inciso I do parágrafo
2° do artigo 156 da Constituição Federal.
Ar!. 101 - A lei estabelecerá as aliquotas dos tributos municipais, estabelecendo os critérios para a sua cobrança.
§ 1° - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão progressivos
conforme a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração
tributária, especialmente
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
§ 2° - As taxas não poderão ter base de cálculo próprios do imposto.
Ar!. 102 - Cabem ainda ao Município os tributos e outros recursos que lhe sejam conferidos
pela União ou pelo Estado.

CAPíTULO V
DO ORÇAMENTO
Ar!. 103 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
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I - O plano plurianual;
11- As diretrizes orçamentárias;
111- Os orçamentos anuais.
Art. 104 - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá os objetivos para o exercício
financeiros subseqüente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária anual, disporá sobre -as alterações na legislação tributária.
Art. 105 - O Poder Executivo deverá publicar previamente
vel das diretrizes orçamentárias.

versão simplificada

e compreensi-

Art. 106 - A lei orçamentária anual, que será enviada
Câmara Municipal até trinta de outubro e será devolvida ao Executivo até quinze de dezembro, compreenderá:
I - O orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público Municipal;
11 - Programa analítico de obras, especificando secretarias e ou departamentos;
111- O projeto do plano plurianual deverá ser enviado até o dia trinta de junho do primeiro ano do mandato do Prefeito, e a sanção até o dia trinta de julho.
IV - O projeto de lei das diretrizes orçamentárias deverá ser enviado anualmente até
trinta de agosto, e a sanção até trinta de setembro.
§ 10_ Não atendidos os prazos estabelecidos no presente artigo, os projetos nele previstos serão promulgados como lei;
§ 20 - Caso o Prefeito não envie o projeto de orçamento anual no prazo legal, o Poder
Legislativo adotará como projeto de lei orçamentário a lei do orçamento em vigor,
com a correção das respectivas rubricas pelos índices oficiais da inflação verificada
nos doze meses imediatamente anteriores a trinta de outubro.
à

Art. 107 - A lei orçamentária anual deverá ser apresentada em valores para todas as suas
recitas e despesas, a nível global para permitir o seu acompanhamento
orçamentário por parte do Executivo e Legislativo Municipal.
Art. 108 - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, não se incluindo da proibição a autorização para abertura de
créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.
Art. 109 - O Poder Executivo publicarà até trinta dias após o encerramento de cada bimestre
relatório resumido da execução orçamentária, bem como apresentará trimestralmente ao Poder Legislativo e aos conselhos populares, a caracterização sobre o
Município, suas finanças públicas, devendo constar do demonstrativo:
I - As receitas e despesas da administração direta ou indireta;
11 - Os valores ocorridos desde o início do exerci cio até o último mês do birnestre,
objeto da análise financeira.
Art. 110 - As emendas do projeto de lei do orçamento anual podem ser aprovadas quando:
I - Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
11- Tenham a função de correção de erros ou omissões;
111- Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluída as que indiquem sobre:
a) Dotação para pessoal e seus encargos;
b) Serviço da divida.
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TíTULO V
DA ORDEM SOCIAL, ECONÔMICA
E DISPOSiÇÕES GERAIS
Art. 111 - A ordem tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem estar e a
justiça social.
Art. 112 - As ações do Poder Público estarão prioritariamente
des sociais básicas.

CAPíTULO

voltadas

para as necessida-

I

DO PLANO DIRETOR
SEÇÃO I
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO

LOCAL

Art. 113 - O Município elaborará o seu plano diretor, através de iniciativa do Prefeito, nos
limites da competência municipal, das funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação e considerando em conjunto os aspectos
físicos, econômico, social e administrativos nos seguintes termos:
I - No tocante ao aspecto físico-territorial, o plano deverá conter dispositivos sobre o
sistema viário urbano e rural, zoneamento urbano, loteamento urbano ou para fins
urbanos, a edificação e os serviços públicos locais;
II - No que se refere ao aspecto econômico, o plano deverá inscrever disposições
sobre o desenvolvimento
econômico e integração da economia municipal e regional;
111- No referente ao aspecto social, deverá o plano conter normas de promoção social
da comunidade e criação de condições de bem estar da população;
IV - No que respeita ao aspecto administrativo, deverá o plano consignar normas de
organização institucional que possibilitem a permanente planificação das atividades públicas municipais e sua integração nos planos estadual e nacional.
§ Único - As normas municipais de edificação, zoneamento e loteamento ou para fins urbanos atenderão ás peculiaridades locais e á legislação Federal e Estadual pertinente.

CAPíTULO

11

DA POLíTICA URBANA
Art. 114 - A política urbana, a ser executada pelo poder público, terá como objetivo o plano de
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem estar da população.
Art. 115 - A execução da política urbana está condicionada às funções sociais da cidade,
compreendidas como direito de acesso de todo cidadão á moradia, saneamento,
energia elétrica, abastecimento,
iluminação pública, comunicação,
educação,
saúde, lazer e segurança, assim como a preservação do patrimônio ambiental e
cultural.
§ 1° - O exercício do direito de propriedade atenderá a sua função social, quando condicionado a funções sociais da cidade;
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§ 2° - Para fins previstos neste artigo, o Poder Público Municipal exigirá do proprietário
adoção de medidas que visem a direcionar a propriedade produtiva de forma a
assegurar:
a) Acesso à propriedade e moradia para todos;
b) Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes de processo de urbanização;
c) Regularização fundiária e urbanização específica para áreas ocupadas por população de baixa renda;
d) Prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade;
e) Adequação do direito de construir com normas urbanísticas;
f) Meio ambiente equilibrado, como um bem de uso comum do povo, essencial à
sadia qualidade de vida, preservando e restaurando os processos ecológicos
essenciais e prevendo o manejo e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco a vida, à qualidade de vida e o meio ambiente.
Art. 116 - Para assegurar as funções sociais da cidade e da propriedade, o Poder Público
usará principalmente
dos seguintes instrumentos:
I - Imposto progressivo sobre imóvel;
11- Discriminação
de terras públicas, destinadas prioritariamente
a assentamentos
de pessoas de baixa renda;
111- Desapropriação
por interesse ou utilidade pública;
IV - Inventários, registros, vigilância e tombamentos de imóveis;
V - Contribuição de melhoria;
VI- Tributação de vazios urbanos.
Art. 117 - O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe
cujo exercício deverá ser autorizado pelo Poder Público,
forem estabelecidos em lei municipal.

o direito de construir,
segundo critérios que

Art. 118 - O estabelecimento
de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento
urbano
deverá assegurar:
I - A preservação das áreas de exploração agricola e pecuária e o estimulo a estas
atividades primárias;
II - A preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente natural e cultural;
111- A criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, cultural, ambiental,
turístico e de utilização pública;
IV - A participação das entidades comunitárias no estudo do encaminhamento
e na
solução dos problemas, planos, programas e projetos;
V - As pessoas portadoras de deficiência, o livre acesso a edífícios públicos e particulares de freqüência ao público e logradouros públicos.
Art. 119 - Incumbe à administração municipal promover e executar programas a dignidade
da pessoa humana, condições habitacionais,
saneamento básico e acesso ao
transporte.
Art. 120 - A lei municipal, de cujo processo de elaboração as entidades da comunidade
participarão, disporá sobre zoneamento, parcelamento do solo, seu uso e ocupação, as construções e edificações, a proteção ao meio ambiente, o licenciamento
e a fiscalização e os parâmetros básicos, objeto do plano diretor.

CAPíTULO
DA pOlíTICA

11I

AGRíCOLA E MEIO AMBIENTE
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Art. 121 - Todos tem direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, impondo-se a todos em especial ao Poder Público Municipal o dever de defendê-Ia,
preservá-Ia para o benefício das gerações atuais e futuras.
Art. 122 - Será criado um conselho municipal de agricultura e meio ambiente, composto por
entidades ligadas à agricultura, setores urbanos e um representante
de cada
comunidade, com caráter deliberativo e fiscalizador e que disporá sobre:
I - Pesquisa e assistência técnica em estudo de .tecnologia alternativa à pequena
propriedade;
11- Discussão do território do Município de São José das Missões para um programa
de reflorestamento
nas margens dos rios de no minimo dez metros de cada
margem, onde devem ser usados mais de cinqüenta por cento de árvores nativas;
111- Incentivo ao controle da poluição e erosão em qualquer de suas formas;
IV - Promoção à educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para o meio ambiente;
V - Estímulo ao reflorestamento nas áreas impróprias para a agricultura.
Art. 123 - Nos termos da lei, prestar-se-a assistência aos trabalhadores
rurais, pequenos
agricultores, meeiros, arrendatários, parceiros e as suas organizações.
Art. 124 - Cabe ao Poder Público, através de seus órgãos de administração direta e indireta
e com consonância com o Estado e a União:
I - Preservar e restaurar a diversidade
e integridade
do patrimônio biológico e
paisagístico no âmbito municipal;
II - Exigir, na forma da lei, para a instalação de obras ou de atividades potencialmente
causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, garantidas as audiências públicas, na
forma da lei e que será submetido a apreciação do legislativo, com a aprovação de
dois terços;
111- Colaborar com os órgãos competentes para proteger a flora e a fauna, vedadas as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de
espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, captura,
produção, transporte, comercialização e consumo de suas espécies e sub-produtos;
IV - Promover medidas judíciais e administrativas
de responsabilização
dos causadores de poluíção ou degradação ambiental;
V - Estimular a pesquisa, o desenvolvimento
e a atualização de fontes de energia
alternativa não poluentes, bem como de tecnologia poupadora de energia;
VI- É vedada a concessão de recursos públicos municipais, incentivos fiscais às
atividades que desrespeitem as normas e padrão de proteção ao meio ambiente
natural de trabalho;
VII- Recuperar a vegetação de áreas de domínio público e incentivar o reflorestamento
nas propriedades particulares.
Art. 125 - As empresas concessionárias
ou permissionárias de serviços públicos deverão
atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação da permissão ou concessão, no caso de reincidência da infração.
Art. 126 - Todos os proprietários
maquinário, conforme

rurais e urbanos do município terão direito aos serviços do
lei.
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CAPíTULO IV
DOS TRANSPORTES
Art. 127 - O transporte é direito fundamental do cidadão, sendo responsabilidade do Poder
Público Municipal o gerenciamento e a operação dos vários modos de transporte.
Art. 128 - O Poder Público Municipal deverá efetuar o planejamento e a operação do sistema
de transporte local.

§ Único - A operação e execução do sistema será feita de forma direta, cessando progressivamente as formas de concessão ou permissão, nos termos da lei, mediante
prévia aprovação da Câmara Municipal
Art. 129 - Fica assegurado aos maiores de sessenta anos e deficientes incapacitados para
o trabalho, comprovadamente carentes, a gratuidade nos transportes coletivos
municipais.

CAPíTULO V
DASAÚDE
Art. 130 - A saúde é direito de todos os habitantes do Municipio e dever do Poder Público,
assegurado mediante politicas sociais, econômicas e ambientais que visem
prevenção e ou eliminação do risco de doença e outros agravos e ao acesso
universal e igualitário ás ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
à

Art. 131 - O direito a saúde implica nos seguintes direitos fundamentais:
1- Condiçôes dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação,
transporte e lazer;
11- Respeito ao meio ambiente e controle de poluição;
111 - Opção quanto ao tamanho da prole;
IV - Acesso universal igualitário de todos os habitantes do Município ás ações e serviços de prevenção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação;
V - Proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência
saúde pública ou contratada.
à

Art. 132 - As ações de saúde são de natureza pública, devendo a sua execução ser feita,
preferencialmente, através de serviços oficiais e, supletivamente, por instituições
privadas, segundo as diretrizes do Sistema Único de Saúde no Municipio, mediante contrato de direito público com preferência ás atividades filantrópicas e ás sem
fins lucrativos.
§ 1° - O Município disporá nos termos da lei a regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e serviços de saúde.
§ 2° - O Poder Público poderá intervir ou desapropriar os serviços de natureza privada,
necessários ao alcance dos objetivos do sistema, em conformidade com a lei.
Art. 133 - As ações e serviços de saúde realizados no município integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem o sístema municipal de saúde, organizando com as seguintes diretrizes;
I - Descentralização e com a direção única do Municipio, sendo a Secretaria Municipal de Saúde a gestora do Sistema de Saúde do Município;
11- Integralidade na prestação das ações e serviços de saúde, adequando-se as
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realidades

epidemiológicas;
da assistência de igual qualidade, com instalação e acesso a
todos os níveis dos servidores de saúde à população;
IV - Participação, nível de decisão, dos usuários, entidades representativas, trabalhadores da saúde, e de representantes governamentais, na formulação, gestão e
controle da política municipal e das ações da saúde, através da constituição do
Conselho Municipal de Saúde, na forma da lei.

111 - Universalização

Art. 134 - O sistema municipal de saúde será financiada com recursos do orçamento do
Município, do Estado, da seguridade social, da União, além de outras fontes que
constituirão o fundo municipal de saúde.
§ 1° - Os recursos financeiros do sistema municipal de saúde, vinculados à secretaria
municipal de saúde, serão subordinados ao planejamento e controle do Conselho Municipal da Saúde.
§ 2° - As instituições privadas de saúde ficarão sob o controle do setor público nas
questões de controle, de qualidade e de informação, de registro de atendimento,
conforme os códigos sanitários e as normas do SUS.
§ 3° - A instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutida e
aprovada no âmbito do SUS e dos Conselhos Municipais geográfica, grau de
complexidade e articulação no sistema.
§ 4° - É vedada a destinação de recursos públicos para auxilios ou subvenção a instituições com fins lucrativos.
Art. 135 - São competência do Município, exercídas pela Secretaria da Saúde, além de outras atribuições, na forma da lei:
I - Comando do SUS, no âmbito do Municipio, em articulação com a Secretaria da
Saúde do Estado;
11 - Garantir aos usuários o acesso ao conjunto das informações referentes à atividades desenvolvidas pelo sistema, assim como agravos individuais ou coletivos
identificados;
• 111- Garantir aos profissionais de saúde plano de carreira, isonomia salarial, admissão através de concurso, incentivo à dedicação exclusiva e tempo integral,
capacitação e reciclagem permanentes, condições adequadas de trabalho para a
execução de suas atividades em todos os niveis;
IV - Assistência a saúde;
V - Elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, em termos de
prioridade e estratégias municipais, em consonância com o Plano Estadual de
Saúde, e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde;
VI- Elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS para o Município;
VII - Administração do fundo municipal de saúde;
VIII- Proposição de projetos de leis municipais que contribuam para viabilizar e concretizar o SUS no Municipio;
IX - Compatibilização e complementação das normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, de acordo com a realidade municipal;
X - Desenvolver, formular e implantar medidas que atendam:
a) À saúde do trabalhador e seu ambiente de trabalho;
b) À saúde da mulher e suas particularidades;
c) À saúde das pessoas portadoras de deficiências.
XI- A administração e execução das ações e serviços de saúde com eles relacionados;
XII- A formulação e implantação da política de recursos humanos na esfera municipal,
garantindo os direitos dos servidores públicos e necessariamente peculiares ao
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XIIIXIV-

XVXVI-

XVIIArt. 136-

sistema, de acordo com as políticas nacional e estadual de desenvolvimento de
recursos humanos para a saúde;
A implantação do sistema de informação em saúde no âmbito municipal;
O planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente e de saneamento básico no âmbito do município, em articulações com os demais órgãos
governamentais;
A normatização e execução, no âmbito do Município, da política nacional de insumos
e equipamentos para a saúde;
A execução, no âmbito do Município, dos programas e projetos estratégicos para
o enfrentamento das prioridades nacionais, estaduais e municipais, assim como
situações emergenciais;
A complementação das normas referentes às relações com o setor privado e à
celebração de contratos com serviços privados de abrangência municipal.
O gerenciamento do sistema municipal de saúde deve seguir critérios de compromisso com o caráter público dos serviços e a eficácia no seu desempenho.
A avaliação será feita pelos órgãos colegiados deliberativos.
As pessoas que assumirem papéis diretivos no SUS poderão ter dupla militância
profissional com o setor privado.
'
.

CAPíTULO VI
DA EDUCAÇÃO
Art. 137 - A educação é direito de todos e dever do Poder Público e da Família, base dos
princípios da democracia e dos direitos humanos, sem distinção de raça, credo
religioso e partido político, visando à formação do senso crítico e ao exercício da
cidadania, à qualificação para o trabalho e a sua integração ao seu meio social,
levando em consideração seus valores culturais.
Art. 138 - Os princípios que nortearão o ensino público municipal serão:
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
11- Pluralismo de idéias, concepções pedagógicas e existência de instituições públicas e privadas de ensino;
111- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;
IV - Gratuidade do ensino público, em estabelecimentos oficiais;
V - Valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano d e
carreira para o magistério público municipal, com piso salarial profissional;
VI- Gestão democrática no ensino público;
VII- Garantia de padrão de qualidade.
Art. 139 - É dever do Município, em colaboração com o Estado:
I - Garantir o ensino fundamental público, obrigatório e gratuito, com material didático atualizado, inclusive aos que.a ele não tiverem acesso na idade própria;
11- Manter, dentro das possibilidades do Município, classes de pré-escolar:
111- Proporcionar atendimento especial aos deficientes e superdotados;
IV - Manter programas complementares de saúde, alimentação e atividades culturais
e esportivas;
V - Garantir no início do ano letivo exame de saúde gratuito a todos os alunos da rede
municipal de ensino.
Art. 140 - É assegurado

aos pais, professores,
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alunos e funcionários

organizarem-se,

em

todos os estabelecimentos municipais de ensino, através de associações, grêmios e outras formas.
§ Único - Será responsabilizada a autoridade educacional que embaraçar ou impedir a
organização ou funcionamento das entidades referidas neste artigo.
Art. 141 - Os diretores das escolas públicas municipais serão escolhidos mediante eleição
direta e universal pela comunidade escolar, nos termos da lei.
Art. 142-

O acesso ao ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com direito público subjetivo, colaborando o municipio na chamada anual.
O não oferecimento do ensino obrigatório qratuito ou sua oferta irregular acarreta
em responsabilidade para a autoridade competente.
Compete ao Municipio recensear os educandos para o ensino fundamental, fazendo-Ihes a chamada anualmente e juntamente com os pais ou responsáveis
zelar pela freqüência á escola.
§ 3°- A comprovação do dever de freqüência obrigatório dos alunos no ensino fundamental será feita por meio de instrumento próprio, regulamentado em lei.

Art. 143 - O ensino religioso será ministrado em horário normal nas escolas públicas de
ensino fundamental e de matricula facultativa para o aluno.
Art. 144 - Fica assegurada a criação do Conselho Municipal de Educação, como órgão consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo do sistema municipal de ensino, terá
autonomia administrativa e dotação orçamentária própria, com as demais atribuições, funcionamento e composição regulados em lei.
§ Único - O Conselho Municipal de Educação será composto da seguinte forma: 1/3 dos
membros da secretaria municipal da educação e 2/3 restantes por pessoas
indicadas pelos diversos segmentos da comunidade escolar.
Art. 145 - A lei estabelecerá o plano municipal de educação, de duração plurianual, em
consonância com os planos nacional e estadual de educação, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino e a integração das ações desenvolvidas pelo
próprio poder público que conduza à:
1- Erradicação do analfabetismo;
II - Universalização do entendimento escolar;
111-Melhoria da qualidade do ensino.
Art. 146 - O Municipio, em colaboração com o Estado, promoverá:
I - Cursos de atualização e aperfeiçoamento aos seus professores;
11- Política especial para a formação, a nível médio, de professores para séries iniciais do ensino fundamental.
§ Único - Para consecução do previsto no inciso primeiro, o Municipio poderá celebrar convênios com instituições.
Art. 147 - Os membros do magistério público municipal terão plano de carreira, obedecendo aos dispositivos das Constituições Federal e Estadual.
Art. 148 - A Secretaria Municipal de Educação deverá promover palestras e atividades práticas alternativas de técnicas agrícolas nas escolas municipais, com O objetivo de
incentivar os filhos dos agricultores a conservarem o solo e o meio ambiente, bem
como ministrar palestras sobre educação no trânsito.
Art. 149 - O Municipio estimulará a cultura em suas múltiplas manifestações, garantindo o
pleno e efetivo exercicio dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura,
apoiando, incentivando e valorizando a produção e a fusão dos valores culturais
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dos munícipes.
Art. 150 - O Poder Público, juntamente com a comunidade, tem o dever de proteger e preservar o patrimônio público cultural, por meio de inventários, registros, vigilâncias,
tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação, com a criação de Museu Municipal.

SEÇÃO 11I
DOS ESPORTES E RECREAÇÃO
Art. 151 - É dever do Município fomentar práticas desportivas formais e não formais, como
direito de cada um, observadas:
I - Tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional, priorizando
este.
11- A autonomia das entidades desportivas e associações, quanto à sua organização
e funcionamento.

TíTULO VI
DAS DISPOSiÇÕES

E TRANSITÓRIAS

Art. 152 - O Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara e os demais Vereadores prestarão
o compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica Municipal no ato e
na data de sua promulgação.
Art. 153 - A Câmara Municipal terá o prazo máximo de um ano para elaborar seu Regimento
Interno.
Art. 154 - O Poder Executivo terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,. a contar da promulgação desta Lei Orgânica, para remeter à Câmara os projetos de lei complementares sobre:
I - Plano Diretor de Desenvolvimento e parcelamento do solo urbano;
11- Código Tributário;
111- Código de Posturas, bem como a criação dos Conselhos Municipais previstos.
Art. 155 - A Câmara Municipal de Vereadores mandará imprimir e distribuir, gratuitamente,
exemplares desta Lei Orgânica nas escolas estaduais e municipais. bibliotecas,
entidades sindicais, associações de moradores, grupos comunitários
e outras
entidades da sociedade civil para facilitar o acesso dos cidadãos ao texto Constitucional de São José das Missões.
.
Art. 156 - Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação.
Art. 157 - Revogam-se

as disposições

em contrário.

São José das Missões, 18 de Março de 1995.
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