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Portaria no 001/2012. 

ELISSON TENORIO MEDEIROS, Presidente da Camara Municipal de 

Monteir6polis, no uso de suas atribui<;:oes legais, e, considerando a necessidade de revisar e 

atua lizar o texto da Lei Organica do Municipio de Monteir6polis - LOM, elaborando minuta de 

texto legal a ser encaminhado a Comissao de Justic;:a e Redac;:ao desta Casa de Leis, com a 

f ina lidade de subsidiar a elaborac;:ao de Emenda a LOM, 

RESOLVE: 

Art. 1
2 

- Constituir Comissao Temporaria Especial de Revisao da Lei 

Organica de Monteir6polis, Estado de Alagoas, composta pelos vereadores: JOSE AlLTON 

BARBOSA, JOSE IVAN SANTANA, ELISSON TENORIO MEDEIROS, JOSE CICERO LOUREN<;O DA 

SILVA, ADEILDO INACIO MEDEIROS, RAQUEL GOMES RODRIGUES, CRISTIANO DOS SANTOS, 
ANGELITA PINHEIRO DASILVA e LUIZ SILVA BEZERRA. 

Art. 22 - Nomear o Vereador JOSE AlLTON BARBOSA, Presidente da 

Com issao de Justic;:a e Redac;:ao e o advogado JOSE EUDES MAlA DOS SANTOS, Assessor Jurfdico 

da Mesa Diretora da Camara Municipal de Monteir6polis, para sob a Presidencia do primeiro, 

coordenarem o trabalho de atualizac;:ao . e revisao do ~exto da Lei Organica do Municipio de 
Monteir6polis- LOM. 

ART. 32 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicac;:ao, 

revogadas as disposic;:oes em contrario . 

Monteir6polis- AL, 03 de agosto de 2012. 

Elisso 
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PROJETO DE EMENDA A LEI ORGANICA N2 001, DE 17 DE AGOSTO DE 2012. 

DISPOE SOBRE MODIFICAtAO, INCLUSAO E ALTERAtAO DO 
TEXTO DA LEI ORGANICA DO MUNiciPIO DE 

MONTEIROPOLIS E DETERMINA OUTRA PROVIDENCIAS. 

Art. 1
2 

- A Lei Organica do Municipio de Monteir6polis, ap6s revisada pela Camara 

Municipal de Monteir6polis, consoante as Leis Complementares, Emendas, decisoes em A<;:oes 

Diretas de lnconstitucionalidade e Resolu<;:oes que a alteraram, passa a ter uma nova reda<;:ao, 

conforme anexo. 

Art. 2
2 

- Esta Emenda a Lei Organica entra em vigor na data de sua publica<;:ao, 
revogadas as disposi<;:oes em contra rio . 

Sala das Sessoes em 17 de agosto de 2012. 

Ver. Adei d n' io Medeiros . 

IGo~~:l1 
~VI/I--:r--._ f~ ~~u2-

Ver!! . Angel ita Pinheiro da Silva 

v6,~~nAff-"'"',~~ 
~-~~~ ~dtfSJb~ 
tf' "'' . Jvse Cfcero Louren<;:o da Silva 
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EMENDA A LEI ORGANICA N
2 

001 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012. 

"Dispoe sobre modifica~ao, inclusao e altera~ao do 
texto da Lei organica do Municipio de Monteir6polis e 
determina outra providencias". 

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS, nos termos da 
Lei Organica Municipal, promulga a seguinte Emenda ao texto da Lei Organica: 

Art. 1
2 

- A Lei Organica do Municipio de Monteir6polis, ap6s revisada pela Camara 
Municipal de Monteir6polis, consoante as Leis Complementares, Emendas, decisoes em A~oes 
Diretas de lnconstitucionalidade e Resolu~oes que a alteraram, passa a ter uma nova reda~ao, 
conforme anexo. 

Art. 2
2 

- Esta Emenda a Lei Organica entra em vigor na data de sua publica~ao, 
revogadas as disposi~oes em contrario. 

Monteir6polis, 21 de dezembro de 2012. 

~- ' ~~~rA~A-
tl Jose Cicero Louren~o da Silva 

Vice-Presidente 

~~~ 
Cristiano dos Santos 

1• Se~tf•~ J=- -::Jv,__ 

A~iro da Silva 
22 Secretario 



ESTADO DE ALAGOAS 

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS 
Rua Antonio Prudente de Melo s/n, Centro - CEP 57440-000 
CNPJ: 00.416.474/0001-19 

iN DICE 

TITULO I- DA ORGANIZA~AO MUNICIPAL 
CAPITULO I- DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAlS ................ ..... ....... ..... ............... Art. 1Q a 2Q 
CAPITULO II- DO MUNICIPIO ........................................................................... Art. 3Q a 10 
CAPITULO Ill - DOS BENS MUNICIPAlS .............................................................. Art. 11 a 19 
CAPrTULO IV- DA COMPETENCIA ...... .. ...... .... ............ .. .. .. ............ .. .. .. ............ .. . Art. 20 

SE~AO 1- DA COMPETENCIA PRIVATIVA .......................... .. ................. Art. 20 
SE~AO II - DA COMPETENCIA SUPLEMENTAR ..................................... Art. 21 
SE~AO Ill - DA COMPETENCIA COMUM ...... .. .................................... .. . Art. 22 

CAPITULO V - DAS VEDA~OES .......................................................................... Art. 23 
CAPITULO VI - DA ADMINISTRA~AO PUBLICA ...................... .. ............ .. .. .. ........ Art. 24 

SE~AO I - DOS PRINCIPIOS E PROCEDIMENTOS ................................. Art. 24 a 40 
SE~AO II - DOS AGENTES POLITICOS ................................................... Art. 41 a 46 
SE~AO Ill - DOS SERVIDORES PUBLICO$ MUNICIPAlS.. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... Art. 47 a 58 
SE~AO IV - DAS OBRAS E DOS SERVI~OS PUBLICO$ .......................... Art. 59 a 62 

TITULO II - DA ORGANIZA~AO DOS PODERES 
CAPITULO 1- DO PODER LEGISLATIVO 

SE~AO I - DISPOSI~OES GERAIS ...................................... .. ............ .. ...... Art. 63 
SE~AO II - DAS COMPETENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ................... Art. 64 a 65 
SE~AO Ill - DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA 

SUBSE~AO I - DAS SESSOES .... .. .............................................. .............. Art. 66 a 67 
SUBSE~AO II - DAS COMISSOES ............................................................ Art . 68 a 71 

SUBSE~AO Ill - DAS ATRIBUI~OES DA MESA ........................................ Art. 72 

SUBSE~AO IV - DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE E DO 
SECRET ARlO DA CAMARA MUNICIPAL ..................... Art. 73 a 76 

SE~AO IV - DO PROCESSO LEGISLATIVO 

SUBSE~AO I - DISPOSI~OES GERAIS ...................................................... Art. 77 a 82 
SE~AO V - DOS VEREADORES ................................................................ Art. 83 a 89 
SE~AO IV - DA FISCALIZA~AO CONTABI L, FINAN CEIRA, OR~AMENTARIA 

E PATRIMONIAL ........................................................ Art. 90 a 93 
CAPITULO II - DO PODER EXECUTIVO 

SE~AO I - DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ....................................... Art. 94 a 103 
SE~AO II - DAS ATRIBUI~OES E RESPONSABILIDADES DO PREFEITO ... Art. 104 
SE~AO Ill - DA PERDA E DA EXTIN~AO DO MANDATO DO PREFEITO .. Art. 105 a 107 

CAPITULO Ill - DOS SECRETARIOS MUNICIPAlS ................................................. Art. 108 a 111 
CAPITULO IV - DA PROCURADORIA GERAL E DA ASSISTENCIA JUDICIARIA 

DO MUNICIPIO ...................................................... .................. Art. 112 a 114 
CAPITULO V - DA GUARDA MUNICIPAL .... .. ..................................................... Art. 115 
CAPITULO VI - DA TRANSI~AO ADMINISTRATIVA .................................... .. ...... Art. 116 a 120 
TITULO Ill- DA TRIBUTA~AO, DAS FINAN~AS E DOS OR~AMENTOS 
CAPITULO I - DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL 

SE~AO 1- DOS TRIBUTOS MUNICIPAlS.............................................. Art. 121 a 122 
SE~AO II - DAS LIMITA~OES DO PODER DE TRIBUTAR ...................... Art. 123 a 126 

CAPITULO II - DA RECEITA E DA DESPESA ....................................................... Art . 127 a 143 
CAPITULO Ill - DO OR~AMENTO ............ .. ...................................... .. ............... Art. 144 a 156 

SE~AO I - DOS PRAZOS ...................................................................... Art. 157 a 158 
TITULO IV - DA ORDEM ECONOMICA 
CAPITULO I - DI SPOSI~OES GERAIS ...................... .. ......................................... Art. 159 a 165 
CAPITULO II - DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

SE~AO 1- DA POLITICA URBANA ...................................................... Art. 166 a 170 
SE~AO II - DO PLANO DIRETOR .................................................. ..... Art. 171 a 175 



ESTADO DE ALAGOAS 
A I 

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS 
Rua Antonio Prudente de Melo s/n, Centro - CEP 57440-000 
CNPJ: 00.416.474/0001-19 

SE!;AO Ill - DO SISTEMA VIARIO E DO TRANSPORTE ... .................... Art. 176 a 178 

TITULO V- DA ORDEM SOCIAL 

CAPITULO I - DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS NATURAlS E DO SANEAMENTO 

SE!;AO 1- DO MEIO AMBIENTE .. ..... ............. ... ...... .. .. ......... ............ Art. 179 a 182 

SE!;AO II - DOS RECURSOS NATURAlS .... .... ... .... ... ..... ....... ........ ... .. Art. 183 a 186 

SE!;AO Ill- DO SANEAMENTO ................. ......... .... ..... ...... .. ...... ...... Art. 187 a 189 

CAPiTULO II- DA SEGURIDADE SOCIAL 

SE<;:AO I-DA SAUDE .... ......... ...... ............. ...... .......... .. .... .......... ..... Art. 190 a 202 

SE<;:AO II - DA ASSISTENCIA SOCIAL. .... ...... .... ... ...... ... .. .. ... ............ Art. 203 a 207 

CAPITULO Ill - DA EDUCA!;AO E DA CULTURA 

SE!;AO I-DA EDUCA!;AO ...... .......... ...... ...... .. ......... ... .. .. .... ....... .... Art. 208 a 215 

SE!;AO II- DA CULTURA .. .... ... ... ......... ....................... ................... Art. 216 a 217 

CAPITULO IV - DOS ESPORTES, DO LAZER E DO TURISMO ......... .... ........... Art . 218 a 221 

CAPITULO V- DA PROTE!;AO A FAMILIA, A CRIAN<;:A, AO ADOLESCENTE, AO IDOSO 

E AS PESSOAS PORT ADORES DE DEFICIENCIA .... .. ......... Art. 222 a 226 

TiTULO VI - DISPOSI~QES GERAIS 
CAPiTULO UNICO- DAS DISPOSI!;OES GERAIS ... .... ..... ..... .......... ....... ....... Art. 227 a 233 

2 



ESTADO DE ALAGOAS 
A I 

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS 
Rua Antonio Prudente de Melo s/n, Centro- CEP 57440-000 
CNPJ: 00.416.474/0001-19 

PREAMBULO 

NOS, REPRESENT ANTES DO POVO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPOLIS, 
REUNIDOS EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL CONSTITUINTE PARA, RESPEITADOS OS PRECEITOS 
DA CONSTITUI(:AO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA CONSTJTUI(:AO DO EST ADO 
DE ALAGOAS, ORGANIZAR E HARMONIZAR 0 EXERCICIO DO PODER DO MUNICIPIO, 
FORTALECENDO AS INSTITUI<;OES DEMOCRATICAS MUNICIPAlS, PROMULGAMOS, SOB A 
PROTE<;AO DE DEUS, A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPOLIS. 

TITULO I 
DA ORGANIZA~AO DO MUNICfPIO 

CAPiTULO I 

DOS PRINCfPIOS FUNDAMENTAlS 

Art. 12. 0 Municipio de Monteir6polis, em uniao indissoluvel ao Estado de Alagoas e a Republica Federativa do 
Brasi l, constitufdo dentro do Estado Democratico de Direito, em esfera de Governo local, nos limites de sua area 
territoria l e de sua competencia, objetivando seu desenvolvimento com a constrw;:ao de uma comunidade livre, 
justa e solidaria, exercendo o seu poder por decisao dos munfcipes, atraves de seus representantes eleitos 
diretamente, nos termos desta Lei Organica, da Constituic;:ao do Estado e da Constituic;:ao Federal, tendo como 
fundamentos: 
1- A autonomia; 
II - A cidadania; 
Ill- A dignidade da pessoa humana; 
IV- Os valores sociais de trabalho e da livre iniciativa ; 
V- 0 plura lismo politico. 
§12. A ac;:ao municipa l desenvolve-se em todo o seu territ6rio, sem privilegios de distritos ou bairros, visando 
reduzir as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem estar de todos sem preconceitos de qualquer 
especie ou outras formas de discriminac;:ao. 
§22. Sao objetivos fundamentais deste Municipio : 
1- Assegurar a construc;:ao de uma sociedade livre, justa e solidaria; 
II- Garantir o desenvolvimento local e regional ; 
Ill- Construir para o desenvolvimento estadual e nacional; 
IV- Erradicar a pobreza e a marginalizac;:ao e reduzir as desigualdades sociais na area urbana e na area rural; 
V- Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, rac;:a, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
descriminac;:ao. 
VI - Assegurar aos munfcipes, nos termos da Constituic;:ao Federal, da Constituic;:ao Estadual e desta Lei Organica, o 
direito a saude, ao trabalho, a educac;:ao, ao lazer, ao transporte, a seguranc;:a, a protec;:ao a maternidade e a 
infancia, a assistencia aos desamparados, a moradia e a um meio ambiente equilibrado. 
§32. 0 Municipio de Monteir6polis objetivando integrar a organizac;:ao, planejamento e execuc;:ao de func;:ao publica 
de interesse comum, pode associar-se aos demais municlpios limftrofes e ao Estado, para formar a regiao. 
§42. Sao poderes do Municipio, independentes e harmonicas entre si, o Legis lativo eo Executivo. 
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§5!!. 0 Municipio de Monteiropolis podera, mediante lei, firmar convenios, consorcios, contratos com institui~oes 
publicas, privadas ou entidades representativas da comunidade, bern como associa~oes de moradores, autarquias 
estaduais ou federais e 6rgaos congeneres sem fins lucrativos, com a Uniao, os Estados ou Municfpios para 
planejamento, execu~ao de leis, projetos, servi~os ou decisoes com previa autoriza~ao do Poder Legislativo. 

Art. 2!!. E vedado, ressalvado os casos previstos nesta Lei Organica, a qualquer dos poderes delegar atribui~oes e 
quem for investido na fun~ao de urn deles nao podera exercer a de outro. 
Paragrafo Unico. 0 exercicio prevalente das fun~oes do Legislativo e do Executivo nao impede os atos de 
co l abora~ao e a pratica de atos compreendidos em uma e outra fun~ao, nos termos da Constitui~ao Federal e 
desta Lei Organica . 

CAPITULO II 
DO MUNICIPIO 

Art. 3!!, 0 Municipio de Monteir6polis, entidade integrante do Estado de Alagoas, e pessoa jurfd ica de direito 
publico interno, com autonomia polftica, administrativa, legislativa e financeira, e organizado e regido por esta Lei 
Organica na forma da Constitui~ao Federa l e da Constitui~ao Estadual. 
§1!! . A sede do da-lhe o nome e tern categoria de cidade. 
§2!!. Sao sfmbolos do Municipio, a bandeira, o brasao municipal eo hino. 

Art. 4!!. E mantido o territorio do Municipio, cujos limites so poderao ser alterados, atendidas a Constitui~ao 
Federa l e a legis l a~ao estadual. 

Art. 5!!. 0 Municipio de Monteiropolis podera dividir-se, para fins exclusivamente administrativos, em bairros, 
distritos e vilas. 
§1!!. Constituem os bairros as por~oes contfguas do territorio da sede, com denomina~ao propria, representando 
meras divisoes geograticas desta; 
§2!! . 0 distrito e a parte do territorio do Municipio, dividido para f ins administ rativos de c i rcunscri~ao territoria l e 
de jurisd i ~ao municipa l, com denomina~ao propria ; 
§3!!. 0 distrito podera subdividir-se em vi las e povoados, de acordo com a lei; 
§4!!. Os distritos serao criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei ap6s consulta plebiscitaria a popula~ao 
diretamente interessada, observada a legisla~ao estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 6.!!, 
desta Lei Organica. 
§5!! . A cria~ao do distrito podera efetuar-se mediante fusao de dois ou mais distritos, que serao suprimidos, sendo 
dispensada, nessa hipotese, a verifica~ao dos requisitos do art. 6!!, desta Lei Organica ; 
§6!!. A extin~ao do Distrito so mente se efetuara mediante consulta plebiscitaria a popula~ao da area interessada; 
§7!! . 0 distrito tera o nome da respectiva sede. 

Art. 6!!. A cria~ao, a incorpora~ao, a fusao e o desmembramento do Municipio de Monteiropolis, far-se-ao por lei 
estadual, dentro do perfodo determinado por lei complementar Federal, e dependerao de consulta previa, 
mediante plebiscita, as popula~oes dos Municipios envolvidos, apos a divulga~ao dos estudos de viabilidade 
municipal, apresentadas e publicadas na forma da lei. 

Art. 7!! . Ao Municipio de Monteiropolis incumbe, na sua orbita de atua~ao, concretizar os objetivos expressos na 
Constitui~ao Federal do Brasi l, dentre eles, a elei~ao de representantes para o Legislativo e para o Executivo, em 
responsabilidade e transparencia de a~ao, garantindo amplo acesso dos meios de comunica~ao aos atos e 
informa~oes, bem como a participa~ao, fisca l iza~ao e controle popu lar, nos termos da Constitui~ao Federal e desta 
Lei Organica . 

Art. 8!!. Sao assegurados, na sua a~ao nominativa e no ambito de jurisdi~ao do Municipio de Monteiropolis, a 
observancia e o exercicio dos principios da liberdade, legalidade, igualdade, justa distribui ~ao dos beneffcios e 
encargos publicos. 
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Art. 9!!. Os direitos e as garantias expresses nesta Lei Organica nao excluem outros decorrentes do regime e dos 
principios adotados pela Constitui~ao Federal, Estadual e por ela propria . 

Art. 10. 0 Municipio reger-se-a por lei organica, votada em dois turnos, com o intersticio minimo de dez dias, e 
aprovada por dois ter~os dos membros da Camara Municipal, que a promulgara, atendidos os prindpios 
estabelecidos na Constitui~ao Federal e do Estado, e os seguintes preceitos: 
I - elei~ao do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandata de quatro anos, mediante pleito direto e 
simultaneo realizado em todo o Pais; 
II - elei~ao do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Vereadores realizada no primeiro domingo de outubro do ano 
anterior ao termino do mandata dos que devam suceder; 
Ill - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1!! de janeiro do a no subsequente ao da elei~ao; 
IV - numero de Vereadores correspondera a 09 (nove), em conformidade como disposto na alinea "b" do inciso IV 
do artigo 29 da Constitui~ao Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 58, de 23 de setembro de 2009; 
V - subsidies do Prefeito e do Vice-Prefeito fixados por lei de iniciativa da Camara Municipal, observado o que 
dispoem os arts. 37, XI, 39, § 4!!, 150, II, 153, Ill, e 153, § 2!!, Ida Constitui~ao Federal; 
VI - o subsfdio dos Vereadores sera fixado por Resolu~ao em cada legislatura para a subsequente, observado o que 
dispoe a Constitui~ao Federal, observados os criterios estabelecidos nesta Lei Organica e ao limite correspondente 
a trinta por cento (30%) do subsidio dos Deputados Estaduais; 
VII - o total da despesa com a remunera~ao dos Vereadores nao podera ultrapassar o montante de cinco por cento 
da receita do Municipio. 
VIII - erradicar a pobreza e a marginaliza~ao e reduzir as desigualdades sociais dentro de seus limites territoriais; 
IX- proibi~6es e incompatibilidades no exerdcio de verean~a, simi lares no que couber ao disposto na Constitui~ao 
Federal para membros da Assembleia Legislativa; 
X- promover o bern estar de todos, sem preconceitos de origem, ra~a, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discrimina~ao ; 

XI - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justi~a; 
XII - organiza~ao das fun~oes legislativas e fiscalizadoras da Camara Municipal; 
XIII - coopera~ao das associa~oes representativas no planejamento municipal; 
XIV ~ iniciativa popular de projetos de lei de interesse espedfico do Municipio, da cidade ou de bairros, atraves de 
manifesta~ao de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; 
XV - perda do mandata do Prefeito, nos termos Paragrafo 1!! do art. 28 e lncisos I, II e Ill, do Artigo 29-A da 
Constitui~ao Federal. 
XVI - 0 total da despesa do Legislative Municipal, incluidos os subsfdios dos Vereadores e exclufdos os gastos com 
inativos, nao podera ultrapassar o percentual de sete por cento (7%}, relatives ao somatorio da receita tributaria e 
das transferencias previstas no § 5!! do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constitui~ao Federal, efetivamente 
realizado no exercicio anterior. 
§ 1!!. A Camara Municipal nao gastara mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluido 
o gasto como subsidio de seus Vereadores. 
§ 2!!. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal : 
a) efetuar repasse que supere os limites definidos no lnciso XVI; 
b) nao enviar o repasse ate o dia vinte de cada mes; ou, 
c) envia-lo a menor em rela~ao a propor~ao fixada na Lei Or~amentaria . 

§ 3!!. Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Camara Municipal o desrespeito ao § 1!! deste artigo. 

CAPITULO Ill 
DOS BENS MUNICIPAlS 

Art. 11. Sao Bens Municipais, os que atualmente lhe pertence e os que lhe vierem a ser atribufdo: 
1- Bens moveis, imoveis e semoventes de seu domfnio pleno, direto ou util; 
II - Direitos e a~6es que a qualquer titulo perten~am ao Municipio; 
Ill - Aguas fluentes, emergentes e em deposito localizadas exclusivamente em seu territorio; ressalvadas, neste 
caso, as decorrentes de obras do Estado ou da Uniao; 
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IV- Rendas provenientes do exercicio de sua atividade e da prestac;:ao de servic;:os. 
Paragrafo Onico. Fica assegurado ao Municipio de Monteir6polis direito a participac;:ao no resultado final da 
explorac;:ao de petr61eo e gas natural, de recursos hidricos para fins de gerac;:ao de energia e de outros minerais de 
seu territ6rio. 

Art. 12. A alienac;:ao, o gravame ou cessao de bens municipais, a qualquer titulo au pretexto, subordinam-se a 
existencia de interesse publico devidamente justificado e serao sempre precedidas de avaliac;:ao e obedecerao as 
seguintes normas: 
1- Quando im6veis, dependera de autorizac;:ao legislativa e de licitac;:ao, dispensada esta nos seguintes casas : 
a) doac;:ao, devendo constar a obrigatoriedade do contrato, os encargos do donatario, o prazo de seu cumprimento 
e a clausula de retrocessao, sob pena de nulidade do ato; 
b) permuta; 
c) na reaquisic;:ao do dominic util de im6vel sob o regime enfiteutico. 
II - Quando m6veis, dependera de licitac;:ao, dispensada esta nos seguintes casas: 
a) doac;:ao que sera permitida exclusivamente para fins de interesse social; 
b) permuta; 
c) ac;:oes, que serao vendidas em balsa . 
Paragrafo Onico. 0 objeto da doac;:ao de im6veis nao podera ser negociado au transferido a qualquer titulo 
devendo ser revertido ao doador se nao for cumprido a finalidade a que se determinou . 

Art. 13. 0 Municipio, preferentemente a venda au a doac;:ao de seus bens im6veis, outorgara concessao de direito 
real de uso, mediante previa autorizac;:ao legislativa e concorrencia, dispensada esta quando houver relevante 
interesse publico, devidamente justificado. 

Art. 14. A aquisic;:ao de bens im6veis, par compra ou permuta dependera de previa avaliac;:ao e de autorizac;:ao 
legislativa . 

Art. 15. A aquisic;:ao de bens m6veis dependem de avaliac;:ao previa e licitac;:ao, dispensada esta, na forma da lei, 
nos casas de doac;:oes, perm uta par venda de ac;:oes. 

Art. 16. 0 usa de bens municipais por terceiros podera ser feito atraves de concessao, permissao ou autorizac;:ao, 
conforme o caso eo interesse publico exigir. 
§ 1!!. A concessao administrativa de bens publicos de uso com·um s6 podera ser outorgada para finalidades 
escolares, de assistencia social, de saude turistica ou de atendimento de calamidades publicas. 
§ 2!!, As concessoes de bens publicos de usa especial e domina is, deverao ter aprovac;:ao legislativa . 

Art. 17. E vedada a aplicac;:ao da receita de capital derivada da alienac;:ao de bens e direitos que integram o 
patrim6nio publico para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei . 

Art. 18. A venda a proprietaries lindeiros de im6veis remanescentes, resultantes de obras publicas ou de 
modificac;:ao de alinhamentos, inaproveitaveis para edificac;:oes, dependera de previa avaliac;:ao e autorizac;:ao 
legislativa . 

Art. 19. 0 Municipio facilitara a utilizac;:ao dos bens municipais pela populac;:ao para atividades culturais, 
educacionais e esportivas, na forma da lei . 

CAPITULO IV 
DA COMPETENCIA 

SEc;AO I 
DA COMPETENCIA PRIVATIVA 

Art. 20. Ao Municipio de Monteir6polis compete : 
I - Administrar seu patrim6nio; 
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II - Legislar sabre o regime jurfdico dos servidores e a administrac;ao, utilizac;ao e alienac;ao dos seus bens; 
Ill - lnstituir e arrecadar tributos de sua competencia aplicando suas rendas, prestando contas e publicando 
balancetes, nos prazos fixados em lei ; 
IV- Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislac;ao estadual; 
V- Dispor sabre a transferencia temporaria da sede do Governo Municipal. 
VI - Organizar, prestar e fiscalizar diretamente ou sob o regime de concessao ou permissao, os servic;os publicos de 
interesse local incluindo ode transporte coletivo que tern carater essencial ; 
VII - Manter, com a cooperac;ao tecnica e financeira da Uniao e do Estado, programas de educac;ao pre-escolar e de 
ensino fundamental ; 
VIII- Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupac;ao do solo, 
dispondo sabre parcelamento, zoneamento e edificac;oes, fixando as limitac;oes urbanfsticas, podendo, quanta aos 
estabelecimentos e as atividades industriais, comerciais e de prestac;ao de servic;os: 
a) conceder ou renovar a autorizac;ao ou a licenc;a, conforme o caso, para a sua construc;ao ou funcionamento; 
b) conceder a licenc;a de ocupac;ao ou "habite-se", ap6s a vistoria de conclusao de obras, que ateste a sua 
conformidade com o projeto e o cumprimento das condic;oes especificadas em lei; 
c) revogar ou cassar a autorizac;ao ou a licenc;a, conforme o caso, daquele cujas atividades se tornarem prejudiciais 
a saude, a higiene, ao bem-estar, a recreac;ao, ao sossego ou aos bans costumes, ou se mostrarem danosas ao 
meio ambiente; 
d) promover o fechamento daqueles que estejam funcionando sem autorizac;ao ou licenc;a, ou depois de sua 
revogac;ao, anulac;ao ou cassac;ao, podendo interditar atividades, determinar ou proceder a demolic;ao de 
construc;ao ou edificac;ao, nos casas e de acordo com a lei. 
IX- Promover a protec;ao do patrimonio hist6rico-culturallocal, observada a legislac;ao e a ac;ao fiscalizadora federal 
e estadual ; 
X- Elaborar e executar a polftica de desenvolvimento urbana do Municipio, com o objetivo de ordenar as func;oes 
sociais das areas habitadas do Municipio e garantir o bern estar de seus habitantes; 
XI- Elaborar e executar o plano diretor como instrumento basico da polftica de desenvolvimento e de expansao 
urbana, com a participac;ao de associac;oes representativas da comunidade; 
XII - .Dispor mediante lei especifica, sabre o adequado aproveitamento do solo urbana nao edificado e nao 
utilizado, observando as disposic;oes da Constituic;ao Federal : 
XIII - Criar e manter a Guarda Municipal destinada a protec;ao de seus bens, servic;os e instalac;oes, conforme 
dispuser a lei; 
XIV- Legislar sabre licitac;ao e contratac;ao em todas as modalidades para a administrac;ao publica municipal, direta 
e indireta, inclusive as fundac;oes e empresas sabre o seu controle, ·respeitada a legislac;ao federal; 
XV- Prestar assistencia judicia ria gratuita aos necessitados, conforme dispuser a lei ; 
XVI - Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades publicas; 
XVII - Disciplinar o transito local, sinalizando as vias urbanas e suas estradas municipais, instituindo penalidades e 
dispondo sabre a arrecadac;ao das multas, especialmente as relativas ao transito urbana, observada a legislac;ao 
pertinente; 
XVIII - Dispor sabre os servic;os funerarios, a administrac;ao dos cemiterios publicos e a fiscalizac;ao dos cemiterios 
particulares; 
XIX- Disciplinar localizac;ao, instalac;ao e funcionamento de maquinas, motores, estabelecimentos indust riai s, 
comerciais e de servic;os prestados ao publico; 
XX- Regulamentar, autorizar e fiscalizar a implantac;ao de loteamento; 
XXI - Dispor sabre a publicidade externa, em especial sabre a exibic;ao de cartazes e anuncios, ou quaisquer outros 
meios de publicidade ou propaganda em logradouros publicos ou visfveis destes, ou em locais de acesso ao 
publico. 
XXII - Suplementar a legislac;ao federal e estadual no que couber. 
XXIII - Elaborar o plano plu rianual, as diretrizes orc;amentarias e o orc;amento anual, com base em planejamento 
adequado, estimando a receita e fixando a despesa. 
XXIV- Prover sabre a limpeza dos logradouros publicos, o transporte e o destino do lixo domiciliar e de outros 

resfduos, inclusive, implantar o processo adequado para o seu tratamento; 
XXV- Dispor sabre a apreensao, deposito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrencia de 

transgressao da legislac;ao municipal ; 
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XXVI- Dispor sobre o contro le da poluic;:ao ambienta l; 

XXVII - Dispor sobre os espet<ku los e diversoes publicas; 

XXVIII - Dispor sobre a utilizac;:ao dos logradouros publicos, disciplinado-os : 
a) os locais de estacionamento; 

b) os itineraries e ponte de parada dos vefculos de transporte co letivo; 
c) os limites e a sinalizac;:ao das areas de s i h~ncio; 

d) os servic;:os de carga e descarga e a tonelagem maxima permitida; 
e) a denominac;:ao, numerac;:ao e emplacamento; 

f) a realizac;:ao de obras para facilitar o acesso dos deficientes ffsicos. 
XXIX- Dispor sobre o comercio ambulante; 

XXX- Desapropriar bens por necessidade, utilidade publica ou por interesse social ; 
XXXI- Estabelecer e impor pena lidades por infrac;:ao de suas leis e regu lamentos; 
XXXII - Exercitar o poder de polfcia administrativa, bern como organizar e manter os servic;:os de fiscalizac;:ao 
necessaries ao seu exercicio; 
XXXIII - Fixar e fiscalizar a cobranc;:a de tarifas dos servic;:os publicos prestados por empresas publicas, sociedades de 
economia mista, empresas concessionarias e permissionarias de servic;:os publicos; 

XXXIV- Estimular a participac;:ao popu lar na formulac;:ao de polfticas publicas e sua ac;:ao governamental, 
estabelecendo programas de incentive a projetos desenvolvidos por entidades sem fins lucrativos; 
XXXV- Dispor sobre o destine de produtos apreendidos em decorrencia de transgressao de lei municipal; 
XXXVI - Dispor sobre registro, guarda, vacinac;:ao e captura de animais com a finalidade precipua de controlar as 
zoonoses, observada a legislac;:ao federa l e estadual ; 
Paragrafo Unico. As competencias previstas nesse artigo nao esgotam o exercicio privative de outras, na forma da 
lei, desde que atendam ao pecu liar interesse do Municipio, ao bern estar da populac;:ao e nao conf litem com a 

legislac;:ao federal e estadual. 

SEtAO II 
DA COMPETENCIA SUPLEMENTAR 

Art. 21. 0 Municipio no exercicio da competencia suplementar: 
1- Legislara sobre as materias sujeitas a normas gerais da Uniao e do Estado, respeitadas apenas as que se ativerem 
aos respecti vos campos materia is de competencia reservados as normas gerais; 
II - Podera legislar complementarmente, nos cases de materias de competencia privativa da Uniao e do Estado, nas 
hip6teses em que houver repercussao no ambito loca l e justificado interesse. 

SEtAO Ill 
DA COMPETENCIA COMUM 

Art. 22. E da competencia do Municipio em conjunto com a Uniao eo Estado: 
1- Zelar pela guarda da Constituic;:ao Federal, da Constituic;:ao Estadua l, pela Lei Organica do Municipio e pelas 

instituic;:oes democraticas e pelo patrimonio publico; 
11 - Cuidar da saude e assistencia publica, da protec;:ao e garantia das pessoas idosas e portadoras de deficiencias; 
Il l- Proteger os documentos, as obras e outros bens de va lor hist6rico, artfstico e cultura l, os monumentos, as 

pa isagens naturais e os sftios arqueol6gicos; 
IV- Proporcionar os meios de acesso a cu ltura, a educac;:ao e a ciencia ; 

V- Proteger o meio ambiente e contro lar a poluic;:ao em qualquer de suas formas; 
VI - Preservar os mananciais, as florestas, as matas nativas, a fauna, a flora e demais recursos natura is; 
VII - Organizar o abastecimento alimentar e fomentar a produc;:ao agropecuaria; 
VIII - Promover programas de construc;:ao de moradias e melhoria das condic;:oes habitacionais e de saneamento 

basi co; 
IX- Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalizac;:ao, promovendo a integrac;:ao social dos setores 

desfavorecidos; 
X- Estabelecer e implantar a polftica de educac;:ao para a seguranc;:a do transite; 
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XI - Registrar, acompanhar e fiscalizar as concess5es de direitos de pesquisa e explora!;ao de recursos hidricos e 
minerais em seus territories. 

Paragrafo Unico. A coopera!;ao do Municipio com a Uniao eo Estado, na sua area territorial, sera feita de acordo 
com a lei complementar. 

Art. 23. E vedado ao Municipio : 
1- Recusar fe aos documentos publicos; 

CAPITULO V 
DAS VEDA~OES 

II - Criar distin!;ao entre brasileiros ou preferencias entre si; 

Ill- Subvencionar ou auxiliar, de qualquer forma, com recursos publicos, quer pela imprensa, radio, televisao, 
servi!;o de alto falante, cartazes, anuncios ou outros meios de comunica!;ao, propaganda polftico-partidaria ou a 
que se destinar a campanhas ou objetivos estranhos a administra!;ao e ao interesse publico; 
IV- Outorgar isen!;5es ou anistias fiscais ou permitir a remissao de dividas ou qualquer renuncia fiscal sem interesse 
publico justificado, sob pena de nulidade do ato; 
V- Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, embarac;:ar-lhes o funcionamento ou manter com eles 
ou com seus representantes relac;:5es de dependencia ou alian!;a, ressalvada, na forma da lei, a colaborac;:ao de 
interesse publico; 
VI - Admitir pessoas para cargos ou empregos publicos sem previa aprovac;:ao em concurso publico, na forma 
prevista em lei, ressalvada as nomeac;:5es para cargo em comissao, declarada em lei de livre nomeac;:ao e 
exonerac;:ao; 
VII - manter publicidade de atos, programas, obras, servic;:os e campanhas de 6rgaos publicos que nao tenham 
carater educative, informative ou de orientac;:ao social, assim como a publicidade da qual constem nomes, 
simbolos ou imagens que caracterizem promoc;:ao pessoal de autoridades ou servidores publicos; 
VIII - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situac;:5es equivalentes, proibida 
qualquer distinc;:ao em razao de ocupac;:ao profissional ou func;:ao por eles exercida, independente de denomina!;ao 
juridica dos rendimentos, titulos ou direitos; 
IX- ~stabelecer diferenc;:a tributaria entre bens e servic;:os, de qualquer natureza, em razao de sua procedencia ou 
destine: 
a) - em relac;:ao a fatos geradores e ocorridos antes do inicio da vigencia da lei que os houver instituido ou 
aumentado; 
b) - no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 
X- utilizar tributes com efeito de confisco; · 
XI - estabelecer limitac;:5es do trafego de pessoas ou de bens, por meio de tributes, ressalvada a cobranc;:a de 
pedagio pela utilizac;:ao de vias conservadas pelo Poder Publico; 
XII- instituir impostos sobre: 
a) patrim6nio, renda ou servic;:o da Uniao, Estado ou de outros Municipios; 
b) temples de qualquer culto; 
c) patrim6nio, renda ou servic;:o de partidos politicos, inclusive suas fundac;:5es, de entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituic;:5es de educac;:ao e de assistencia social, sem fins lucrativos; 
d) livros, jornais, peri6dicos e 0 papel destinado a sua impressao. 
XII - celebrar ou promover a manuten!;aO de contratos com empresas eu nao comprovem o atendimento das 
normas de prevenc;:ao ambiental, e as relativas a saude, seguranc;:a do trabalho e das obriga!;5es trabalhistas, 
previdenciarias, sociais e de protec;:ao ao menor que trabalha. 
§ 1!!. A vedac;:ao do inciso XII, alinea a, e extensiva as autarquias e fundac;:5es instituidas e mantidas pelo Poder 
Publico, no que se refere ao patrim6nio, renda e aos servi!;OS, vinculados as suas finalidades essenciais, ou delas 
decorrentes. 
§ 2!!. As vedac;:5es do inciso XII , alinea a e as do§ lQ, deste artigo, nao se aplicam ao patrim6nio, renda ou servi!;O 
relacionados com a explorac;:ao de atividades econ6micas regidas pelas normas aplicaveis e empreendimentos 
privados ou que haja contraprestac;:ao ou pagamento de prec;:os ou tarifas pelo usuario, nem exonera o promitente 

comprador da obrigac;:ao de pagar imposto relativamente ao bem im6vel. 
§ 3!!. As vedac;:5es expressas no inciso XII, alfneas be c, deste artigo, compreendem somente o patrim6nio, a renda 
e os servic;:os relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 
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CAPITULO VI 
DA ADMINISTRA<;:AO PUBLICA MUNICIPAL 

SE~AO I 
DOS PRINCfPIOS E PROCEDIMENTOS 

Art. 24. A Administra~ao Publica direta, indireta ou funcional dos Poderes do Municipio destina-se a servir a 
sociedade que lhe custara a manuten~;ao e obedecera aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade. 

Art. 25. 0 governo do Municipio e exercido pelo Prefeito, a quem incumbe, com o auxflio dos secretaries 
municipais e presidentes das entidades da administra~;ao indireta, a dire<;:ao superior da Administra<;:ao Municipal. 
§1!! . Compete aos secretaries municipais e presidentes das entidades da administra~;ao indireta exercer a 
orienta<;:ao, coordena~;ao e supervisao dos orgaos e entidades da Administra~;ao Municipal nas respectivas areas de 
competencia . 
§2!!. Compete aos secretaries municipais referendar os atos e decretos do Prefeito Municipal. 

Art. 26. 0 Municipio, na ordena~;ao de sua estrutura organica e funcional, atendera aos prindpios da 
desconcentra<;:ao e descentraliza<;:ao. 
§1!!. A administra~;ao direta estrutura-se a partir de secretarias municipais, podendo ser criadas administra<;:6es 
regionais. 
§2!!. A administra~;ao indireta compreende as seguintes entidades: 
1- Autarquias; 
II- Funda<;:6es publicas; 
Ill - Sociedades de economia mista; 
IV- Empresas publicas. 

Art. 27. 0 Municipio, na sua atua~;ao, atendera aos principios da democracia participativa, dispondo, mediante lei, 
sobre a cria~;ao dos Conselhos Municipais nas diversas areas, integrados por representantes populares dos 
usuarios dos servi<;:os publicos, disciplinando a sua composi<;:ao e funcionamento. 
§1!!. 0 Conselho, como orgao do Poder Executivo, delibera fixando diretrizes para a atua~;ao do Executivo, 
especial mente a Secretaria ou Departamento da area de sua atua~;~o . 
§2!!. Os atos do Conselho serao homologados pelo Prefeito Municipal. 
§3!! . 0 Municipio criara Fundos Municipais em cada area de atua~;ao dos Conselhos Municipais a ser gerido pelo 
6rgao Municipal Fazendario, objetivando otimizar os programas municipais. 
§4!! . Constituem os Fundos Municipais, alem de dota<;:6es or~;amentarias as doa~;oes financeiras, entidades e 
pessoas ffsicas e jurfdicas, assim como a disponibiliza~;ao de bens "in natura", tais como vefculos, equipamentos, 
material de consumo e permanente, combustfveis entre outros. 
§5!! . Os Fundos Municipais destinar-se-am, exclusivamente, ao pagamento de despesas relacionadas as atua~;oes 
dos Conselhos Municipais, e, particularmente, as implementa<;:6es dos Programas Municipais. 
§6!! . Sao prerrogativas dos Conselhos Municipais, entre outras: 
1- A participa~;ao, mediante propostas e discuss6es, de pianos, programas e projetos, a partir do Plano Diretor de 
Desenvolvimento lntegrado, do Plano Plurianual, das Diretrizes Or<;:amentarias e do Or<;:amento Anual; 
II - 0 acompanhamento da execu~;ao dos programas e a fiscaliza~;ao da aplica~;ao dos recursos; 
Ill - Composi<;:ao paritaria de forma a assegurar que SO% dos membros sejam representantes dos usuarios, 
prestadores de servi<;:o e profissionais da area e SO% dos representantes do Governo Municipal; 
IV- Funcionamento baseado no Regimento lnterno; 
V- Observancia das normas gerais emanadas pela Uniao ou pelo Estado relacionadas a area de atua<;:ao dos 
Conselhos Municipais. 
§7!! . Os Conselhos Municipais funcionarao de forma independente da Administra~;ao Municipal, sendo que a 
participa~;ao nos mesmos sera gratuita e considerada de carater publico relevante, a exce~;ao dos Conselheiros 
Tutelares, cujo exerdcio do mandato sera remunerado, nos termos estabelecidos em lei municipal. 
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Art. 28. A investidura em cargo ou emprego publico depende de submissao e aprova~ao previa em concurso 
publico de provas ou de provas e tftulos, ressalvada a nomea~ao para cargo em comissao, declarado em lei de livre 
nomea~ao e exonera~ao . 

§1!!. 0 prazo de validade do concurso publico sera de dois anos prorrogavel uma vez, por igual perfodo e s6 havera 
novo concurso com a mesma finalidade, ap6s a convoca~ao dos aprovados, dentro do prazo de validade. 
§2!! . Os cargos em comissao e as fun(;oes de confian(;a serao exercidos, preferencialmente, por servidores 
ocupantes de cargos de carreira tecnica ou profissional. 
§3!! . A lei reservara percentual dos cargos e empregos publicos para pessoas portadoras de deficiencia e definira os 
criterios de sua admissao. 
§4!! . Lei municipal regulamentara as atribui(;5es e os requisitos para nomea(;ao dos membros da controladoria 
interna do executivo, dos secretaries municipais e do procurador geral do municipio, observadas as disposi(;5es 
desta Lei Organica . 

Art. 29. A lei estabelecera os casos de contrata(;ao por tempo determinado para atender a necessidade temporaria 
de excepcional interesse publico. 

Art. 30. A lei estruturara os cargos e carreiras dos servidores publicos municipais e fixara a rela(;ao de valores a 
maior e a menor remunera(;ao desses, observado, com o limite maximo, os valores percebidos como remunera(;ao, 
pelo Prefeito. 

Art. 31. A revisao geral e anual da remunera(;ao dos servidores publicos e do subsfdio dos agentes politicos 
municipal, sem distin~ao de fndice, entre servidores civis e agentes politicos, far-se-a sempre na mesma data e 
com a aprova(;ao da Camara Municipal, observando-se o seguinte: 
I - Autoriza(;ao na lei de diretrizes or(;amentarias; 
II - Defini(;ao do fndice em lei especifica; 
Ill - Previsao do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na lei or(;amentaria anual ; 
IV - . Comprova(;ao da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo governo, 
preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas areas prioritarias de interesse 
econ6mico e social ; 
V - Compatibilidade com a evolu~ao nominal e real das remunera(;oes no mercado de trabalho; 
VI - Atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o art. 169 da Constitui(;ao Federal e a Lei 

0 . • 

Complementar n 101, de 4 de maio de 2000. 
§1!! . E vedada a vincula(;ao ou equipara(;ao de vencimentos, para o efeito de remunera(;ao do pessoal do servi(;o 
publico municipal. 
§2!! . E vedada a acumula(;ao remunerada de cargos publicos do Municipio exceto quando houver compatibilidade 
de horarios: 
1- A de dois cargos de professor; 
II- A de cargo de professor e outro tecnico ou cientffico; 
Ill - A de dois cargos privativos de medico. 
§3!! A proibi(;ao de acumular estende-se a empregos e fun(;oes, e abrange autarquias, empresas publicas, 
sociedade de economia mista e funda(;5es mantidas pelo Poder Publico Municipal. 
§4!! . A Administra(;ao Fazendaria e seus servidores fiscais terao, dentro de suas areas de competencia e jurisdi(;ao, 
precedencia sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 

Art. 32. Nenhum servidor sera designado para fun(;ao nao constante das atribufdas do cargo que ocupa, a nao ser 
em substitui(;ao e, se acumulada, com gratifica(;ao de lei. 

Art. 33. A cria~ao e a autoriza(;ao para cria~ao de empresa publica, sociedade de economia mista, autarquia ou 

funda(;ao publica e suas subsidiarias dependera de lei especifica. 
Paragrafo Unico. Depende de autoriza(;ao legislativa, em cada caso, a cria~ao de subsidiarias das entidades 
mencionadas no caput deste artigo, assim como a participa(;ao delas em empresas privadas. 
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Art. 34. As obras, servi~os, compras e aliena~oes serao contratadas mediante processo de licita~ao publica que 
assegure igualdade de condi~oes a todos os concorrentes, com clausulas que estabele~am obriga~oes de 
pagamento, mantidas as condi~oes efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitira as exigencias 
de qualifica~ao tecnica e econ6mica compativel, indispensaveis a garantia do cumprimento das obriga~oes . 

§12. A execu~ao de obras publicas sera precedida do respectivo projeto basico, sob pena de suspensao da despesa 
ou invalidade de sua contrata~ao . 

§22. A Administra~ao Municipal fica obrigada, nas licita~oes sob as modalidades de tomadas de pre~o e 
concorrencias fixar pre~os teto ou pre~os base, devendo manter servi~o adequado para o acompanhamento 
permanente dos pre~os e pessoal apto para projetar e or~ar os custos reais das obras e servi~os a serem 
executados. 

Art. 35. A publicidade dos atos, programas, obras, servi~os e campanhas dos 6rgaos publicos deveram ter carater 
educativo, informative ou de orienta~ao social, guardando o sentido de prestac;:ao de contas, dela nao podendo 
constar names, simbolos ou imagens que caracterizem promoc;:ao pessoal de autoridades ou servidores publicos, 
ainda que custeada por entidade privada . 
Paragrafo Unico. Semestralmente, a administra~ao direta e indireta publicara, no 6rgao oficial no Municipio, 
quando houver, ou no local de costume, relat6rios das despesas realizadas com a propaganda e publicidade dos 
atos, programas, obras, servi~os e campanhas, especificando os names dos veiculos de divulga~ao . 

Art. 36. A nao observancia do disposto no art. 28, § 12, desta Lei implicara na nulidade do ato e na puni~ao da 
autoridade responsavel na forma da lei. 

Art. 37. Os atos de improbidade administrativa importarao em suspensao dos direitos politicos, perda da fun~ao 
publica, indisponibilidade dos seus bens e ressarcimento ao erario, na forma e grada~ao na legisla~ao federal, sem 
prejuizo da a~ao penal cabivel. 
Paragrafo Unico. A lei estabelecera prazos de prescric;:ao para ilicitos administrativos que causem danos financeiros 
ou econ6micos ao erario, praticados por qualquer agente, servidor ou nao, sem prejuizo da respectiva a~ao penal 
e de ressarcimento . 

Art. 38. Todos tern direito a receber dos 6rgaos publicos municipais, informa~oes de seu interesse particular ou de 
interesse coletivo ou geral, que serao prestados no prazo de 30 dias sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindivel a seguranc;:a da sociedade ou das institui~oes publicas. 
Paragrafo Unico. Sao assegurados a todos, independentemente do'pagamento de taxas: 
1- Peticionar os poderes publicos municipais para defesa de direitos e esclarecimentos de situa~oes de interesse 
pessoal ; 
II- A obtenc;:ao de certidoes e c6pias de atos referentes ao inciso anterior. 

Art. 39. 0 Municipio e os prestadores de servi~os publicos municipais responderao pelos danos que seus agentes, 
nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casas de dolo ou 
culpa. 
Paragrafo Unico. As reclama~oes relativas a presta~ao de servi~os publicos serao disciplinadas em lei. 

Art. 40. 0 controle dos atos administrativos sera exercido pelos Poderes Legislative, Executivo, Judiciario e pela 
Sociedade Civil na forma da lei e atraves de emenda a esta Lei e de leis municipais. 
Paragrafo Unico. Qualquer cidadao do Municipio de Monteir6polis e parte legitima para propor a~ao popular que 
vise anular ato lesivo ao patrim6nio publico municipal ou de entidade que o municipio participe, a moralidade 
administrativa no municipio, ao meio ambiente municipal e ao patrim6nio hist6rico e cultural do municipio, 
ficando o autor, salvo comprovada ma-fe, isento de custas judiciais e do onus de sucumbencia, na forma da 

legisla~ao federal. 

SE<;AO II 
DOS AGENTES POLITICOS 
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Art. 41. Sao agentes politicos municipais: 
1- 0 Prefeito; 
II- 0 Vice-Prefeito; 
Ill- Os vereadores; 
IV- Secretaries Municipais; 

Art. 42. 0 C6digo de Etica Disciplinar dos agentes politicos sera criado por lei complementar municipal. 

Art. 43. Sao normas gerais do C6digo de Etica Disciplinar dos agentes politicos : 
1- 0 exerdcio das func;5es publicas dos agentes politicos exige conduta compativel com os preceitos estabelecidos 
no C6digo de Etica Disciplinar bem como os demais prindpios da moral individual e publica ; 
II - Os agentes politicos atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuic;5es com prerrogativas 
e responsabilidades pr6prias, estabelecidas na Constituic;ao Federal, Constituic;ao Estadual de Alagoas, esta Lei 
Organica e demais leis especiais; 
Ill- E Exigido aos agentes politicos probidade nos atos e conduta publica; 
IV - 0 Poder Legislative constituira uma comissao processante a fim de apurar e julgar os agentes politicos por 
infrac;5es politico-administrativas; 

Art. 44. Sao infrac;5es politico-administrativas sancionadas com perda da func;ao publica e cassac;ao do mandata : 
1- Do Prefeito: 
a) impedir o funcionamento regular da Camara; 
b) impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da 
Prefeitura, bem como a verificac;ao de obras e servic;os municipais, por comissao de investigac;ao da Camara ou 
auditoria, regularmente instituida; 
c) desatender, sem motivo justa, as convocac;oes ou os pedidos de informac;oes da Camara, quando feitos a tempo 
e em forma regular; 
d) retardar a publicac;ao ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade; 
e) deixar de apresentar a Camara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta orc;amentaria ; 
f) descumprir o orc;amento aprovado para o exerdcio financeiro, 
g) praticar, contra expressa disposic;ao de lei, ato de sua compet€mcia ou omitir-se na sua pratica; 
h) omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou _interesses do Municipio sujeito a administrac;ao 
da Prefeitura; 
i) ausentar-se do Municipio, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorizac;ao 
da Camara dos Vereadores; 
j) proceder de modo incompativel com a dignidade eo decoro do cargo; 
I) Nao remeter a Camara Municipal, ate o dia 20 de cada mes, as parcelas das dotac;5es orc;amentarias que devem 
ser despendidas por duodecimos. 
II- Do Vice-Prefeito : 
a) proceder de modo incompativel com a dignidade eo decoro do cargo; 
Ill- Dos Vereadores: 
a) utilizar-se do mandata para a pratica de atos de corrupc;ao ou de improbidade administrativa; 
b) fixar residencia fora do Municipio; 
c) proceder de modo incompativel com a dignidade, da Camara ou faltar com o decoro na sua 
conduta publica . 
IV- Dos Secretaries Municipais: 
a) proceder de modo incompativel com a dignidade eo decoro do cargo; 
b) deixar de atender as convocac;5es do poder legislative, para prestar informac;5es sabre a sua atuac;ao, ou sabre 
fatos e atos administrativos de sua competencia; 
c) deixar de prestar as informac;5es solicitadas pela Camara Municipal na forma desta LOM; 

Art. 45. Sao infrac;oes politicas-administrativas cometidas por agentes politicos e sancionadas com perda da func;ao 
publica e do mandata: 
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1- Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razao do exercicio de cargo, mandata au func;:ao no 
Municipio, em empresa incorporada ao patrim6nio publico au de entidade para cuja criac;:ao au custeio o erario 
haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrim6nio ou da receita anual, e notadamente: 
a) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bern m6vel ou im6vel, ou qualquer outra vantagem econ6mica, direta 
au indireta, a titulo de comissao, percentagem, gratificac;:ao ou presente de quem tenha interesse, direto ou 
indireto, que possa ser atingido au amparado par ac;:ao ou omissao decorrente das atribuic;:oes do agente publico; 
b) perceber vantagem econ6mica, direta ou indireta, para facilitar a aquisic;:ao, permuta ou locac;:ao de bern m6vel 
ou im6vel, ou a contratac;:ao de servic;:os pelo Municipio, empresa incorporada ao patrim6nio publico au de 
entidade para cuja criac;:ao ou custeio o erario haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta par cento do 
patrim6nio ou da receita anual par prec;:o superior ao valor de mercado; 
c) perceber vantagem econ6mica, direta ou indireta, para facilitar a alienac;:ao, perm uta ou locac;:ao de bern publico 
ou o fornecimento de servic;:o par ente estatal por prec;:o inferior ao valor de mercado; 
d) utilizar, em obra ou servic;:o particular, vefculos, maquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade ou a disposic;:ao Municipio, de empresa incorporada ao patrim6nio publico ou de entidade para cuja 
criac;:ao ou custeio o erario haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrim6nio ou da 
receita anual, bern como o trabalho de servidores publicos, empregados ou terceiros contratados por essas 
entidades; 
e) receber vantagem econ6mica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a explorac;:ao ou a pratica de 
jogos de azar, de lenocinio, de narcotrafico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilfcita, ou 
aceitar promessa de tal vantagem; 
f) receber vantagem econ6mica de qualquer natureza, direta au indireta, para fazer declarac;:ao falsa sabre 
medic;:ao ou avaliac;:ao em obras publicas ou qualquer outro servic;:o, ou sabre quantidade, peso, medida, qualidade 
ou caracterfstica de mercadorias ou bens fornecidos ao Municipio, empresa incorporada ao patrim6nio publico ou 
entidade para cuja criac;:ao ou custeio o erario haja concorrido au concorra com mais de cinquenta par cento do 
patrim6nio au da receita anual ; 
g) adquirir, para si ou para outrem, no exercicio de mandata, cargo ou func;:ao publica, bens de qualquer natureza 
cujo valor seja desproporcional a evoluc;:ao do patrim6nio ou a renda do agente publico; 
h) aceitar emprego, comissao ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa ffsica ou jurfdica 
que tenha interesse suscetfvel de ser atingido ou amparado por ac;:ao ou omissao decorrente das atribuic;:oes do 
agente publico, durante a atividade; 
i) perceber vantagem econ6mica para intermediar a liberac;:ao au aplicac;:ao de verba publica de qualquer natureza; 
j) receber vantagem econ6mica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de offcio, 
providencia au declarac;:ao a que esteja obrigado; · 
I) incorporar, por qualquer forma, ao seu patrim6nio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial do Municipio, de empresa incorporada ao patrim6nio publico ou de entidade para cuja criac;:ao ou 
custeio o era rio haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrim6nio au da receita anual ; 
m) usar, em proveito proprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do Municipio, de 
empresa incorporada ao patrim6nio publico ou de entidade para cuja criac;:ao ou custeio o erario haja concorrido 
ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrim6nio ou da receita anual. 
II- Praticar qualquer ac;:ao ou omissao, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriac;:ao, 
malbaratamento au dilapidac;:ao dos bens ou haveres do Municipio, de empresa incorporada ao patrim6nio publico 
au de entidade para cuja criac;:ao au custeio o erario haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta par cento 
do patrim6nio au da receita anual, e notadamente: 
a) facilitar au concorrer por qualquer forma para a incorporac;:ao ao patrim6nio particular, de pessoa ffsica ou 
jurfdica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do Municipio, de empresa 
incorporada ao patrim6nio publico ou de entidade para cuja criac;:ao ou custeio o erario haja concorrido ou 
concorra com mais de cinquenta por cento do patrim6nio ou da receita anual ; 
b) permitir ou concorrer para que pessoa ffsica au jurfdica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial do Municipio, de empresa incorporada ao patrim6nio publico ou de entidade 
para cuja criac;:ao ou custeio o erario haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta par cento do patrim6nio 
ou da receita anual , sem a observancia das formalidades legais ou regulamentares aplicaveis a especie; 
c) doar a pessoa ffsica ou jurfdica bern como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistemcias, bens, rendas, verbas ou valores do patrim6nio do Municipio, de empresa incorporada ao patrim6nio 
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publico ou de entidade para cuja criac;:ao ou custeio o erario haja concorrido ou concorra com mais de cinqUenta 
por cento do patrim6nio ou da receita anual sem observancia das formalidades legais e regulamentares aplicaveis 
a especie; 
d) permitir ou facilitar a alienac;:ao, permuta ou locac;:ao de bem integrante do patrim6nio do Municipio de 
Monteir6polis, de empresa incorporada ao patrimonio publico ou de entidade para cuja criac;:ao ou custeio o erario 
haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimonio ou da receita anual, ou ainda a 
prestac;:ao de servic;:o por parte delas, por prec;:o inferior ao de mercado; 
e) permitir ou facilitar a aquisic;:ao, perm uta ou locac;:ao de bem ou servic;:o por prec;:o superior ao de mercado; 
f) realizar operac;:ao financeira sem observancia das normas legais e regula menta res ou aceitar garantia insuficiente 
ou inidonea; 

g) conceder beneffcio administrative ou fiscal sem a observancia das formalidades legais ou regulamentares 
aplicaveis a especie; 
h) frustrar a licitude de processo licitat6rio ou dispensa-lo indevidamente; 
i) ordenar ou permitir a realizac;:ao de despesas nao autorizadas em lei ou regulamento; 
j) agir negligentemente na arrecadac;:ao de tribute ou renda, bem como no que diz respeito a conservac;:ao do 
patrimonio publico; 
I) liberar verba publica sem a estrita observancia das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicac;:ao irregular; 
m) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriquec;:a ilicitamente; 
n) permitir que se utilize, em obra ou servic;:o particular, vefculos, maquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou a disposic;:ao Municipio, de empresa incorporada ao patrimonio publico ou 
de entidade para cuja criac;:ao ou custeio o erario haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 
patrimonio ou da receita anual, bem como o trabalho de servidor publico, empregados ou terceiros contratados 
por essas entidades. 
o) celebrar contrato ou outre instrumento que tenha por objeto a prestac;:ao de servic;:os publicos par meio da 
gestao associada sem observar as formalidades previstas na lei 8.429/92; 
p) celebrar contrato de rateio de cons6rcio publico sem suficiente e previa dotac;:ao orc;:amentaria, ou sem observar 
as formalidades previstas na lei 8.429/92. 
Ill - Praticar qualquer ac;:ao ou omissao que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
as instituic;:oes, e notadamente: 
a) praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverse daquele previsto, na regrade competencia; 
b) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de offcio; 
c) revelar fato ou circunstancia de que tem ciencia em razao das atribuic;:oes e que deva permanecer em segredo; 
d) negar publicidade aos atos oficiais; 
e) frustrar a licitude de concurso publico; 
f) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a faze-lo; 
g) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgac;:ao oficial, teor de 
medida polftica ou economica capaz de afetar o prec;:o de mercadoria, bem ou servic;:o. 

Art. 46. 0 processo de perda da func;:ao publica e cassac;:ao do mandata dos agentes politicos pela Camara, por 
infrac;:oes definidas nos artigos anteriores, obedecera ao seguinte rito: 
1 - A den uncia escrita da infrac;:ao podera ser feita par qualquer eleitor, com a exposic;:ao dos fates e a indicac;:ao das 
provas, qualificac;:ao e assinatura do denunciante. Se o denunciante for Vereador, ficara impedido de voltar sobre a 
denuncia e de integrar a Comissao processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusac;:ao. Se o 
denunciante for o Presidente da Camara, passara a Presidencia ao substitute legal, para os atos do processo, e s6 
votara se necessaria para completar o quorum de julgamento. Sera convocado o suplente do Vereador impedido 
de votar, o qual nao podera integrar a Comissao processante. 
II - De posse da denuncia, o Presidente da Camara, na primeira sessao, determinara sua leitura e consultara a 
Camara sabre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessao 
sera constitufda a Comissao processante, com tres Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais 

elegerao, desde logo, o Presidente eo Relator. 
111 - Recebendo o processo, o Presidente da Comissao iniciara os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o 

denunciado, com a remessa de c6pia da denuncia e documentos que a instrufrem, para que, no prazo de dez dias, 
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apresente defesa previa, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, ate o 
maximo de dez. Se estiver ausente do Municipio, a notificac;:ao far-se-a por edital, publicado duas vezes, no 6rgao 
oficial, com intervale de tres dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicac;:ao. Decorrido o prazo de 
defesa, a Comissao processante emitira parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou 
arquivamento da denuncia, o qual, neste caso, sera submetido ao Plenario. Se a Comissao opinar pelo 
prosseguimento, o Presidente designara desde logo, o infcio da instruc;:ao, e determinara os atos, diligencias e 
audiencias que se fizerem necessaries, para o depoimento do denunciado e inquiric;:ao das testemunhas. 
IV - 0 denunciado devera ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu 
procurador, com a antecedencia, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligencias e 
audiencias, bem como formular perguntas e reperguntas as testemunhas e requerer o que for de interesse da 
defesa. 
V - Conclufda a instruc;:ao, sera aberta vista do processo ao denunciado, para razoes escritas, no prazo de cinco 
dias, e ap6s, a Comissao processante emitira parecer final, pela procedencia ou improcedencia da acusac;:ao, e 
solicitara ao Presidente da Camara, a convocac;:ao de sessao para julgamento. Na sessao de julgamento, o processo 
sera lido, integralmente, e, a seguir, os Vereadores que o desejarem poderao manifestar-se verbalmente, pelo 
tempo maximo de quinze minutes cada um, e, ao final, 0 denunciado, ou seu procurador, tera 0 prazo maximo de 
duas horas, para produzir sua defesa oral. 

VI - Conclufda a defesa, proceder-se-a a tantas votac;:oes nominais, quantas forem as infrac;:oes articuladas na 
denuncia. Considerar-se-a afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois 
terc;:os, pelo menos, dos membros da Camara, em curse de qualquer das infrac;:oes especificadas na denuncia . 
Conclufdo o julgamento, o Presidente da Camara proclamara imediatamente o resultado e fara lavrar ata que 
consigne a votac;:ao nominal sobre cada infrac;:ao, e, se houver condenac;:ao, expedira o competente decreto 
legislative de perda da func;:ao publica e cassac;:ao do mandate. Se o resultado da votac;:ao for absolut6rio, o 
Presidente determinara o arquivamento do processo. Em qualquer dos cases, o Presidente da Camara comunicara 
a Justi<;:a Eleitoral e ao Ministerio Publico o resultado. 
VII - 0 processo, a que se refere este artigo, devera estar conclufdo dentro em noventa dias, contados da data em 
que se efetivar a notificac;:ao do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo sera arquivado, sem 
prej~fzo de nova den uncia ainda que sobre os mesmos fates . 
VIII- A comissao processante dara conhecimento ao Ministerio Publico e ao Tribunal de Contas do Estado de 
Alagoas da existencia de procedimento administrative para apurar a pratica de ato de improbidade; 
IX- 0 Ministerio Publico ou Tribunal de Contas do Estado de Alagoas podera, a requerimento do Poder Legislative, 
designar representante para acompanhar o procedimento administrative; 
X- Havendo fundados indfcios de responsabilidade, a comissao representara ao Ministerio Publico ou a 
procuradoria do 6rgao para que requeira ao jufzo competente a decretac;:ao do sequestra dos bens do agente ou 
terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimonio publico municipal. 
a) o pedido de sequestra sera processado de acordo com o disposto no art. 822 do C6digo de Processo Civil. 
b) quando foro caso, o pedido incluira a investigac;:ao, o exame eo bloqueio de bens, contas bancarias e aplicac;:oes 
financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

SEc;AO Ill 
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAlS 

Art.47 . Os servidores publicos do municipio sao agentes responsaveis pelo cumprimento de suas finalidades e tem 
como dever, a observancia dos principios da Administrac;:ao Publica estabelecidos em lei. 
§ 1!!. A atividade administrativa e exercida por servidores publicos, ocupantes de cargos permanentes ou 
temporaries criados por lei. 
§ 2!!. 0 Municipio instituira no ambito de sua competencia, regime jurfdico unico e plano de carreira para os 
servidores da administrac;:ao publica direta, das autarquias e fundac;:oes publicas que venham a ser criadas. 

Art.48. Sao direitos dos servidores municipais, alem dos previstos na Constituic;:ao Federal : 
1- Vencimentos ou proventos nao inferiores ao salario mfnimo, sendo esse fixado em lei federal com reajustes 
peri6dicos; 
II - lrredutibilidade de salario, salvo o disposto em convenc;:ao ou acordo coletivo; 
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Ill- Decima terceiro salario com base na remunerac;ao integral au no valor da aposentadoria; 
IV- Remunerac;ao do trabalho noturno superior a do diurno; 

...,_ V- Salario-famflia para as dependentes, no minima, de cinco par cento do valor do salario minima. 
VI- Durac;ao da jornada de trabalho normal nao superior a oito horas diarias e quarenta horas semanais, facultadas 
a compensac;ao de horario e a reduc;ao de jornada. 
VII - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
VIII- Remunerac;ao de jornada extraordinaria, a base de 50% (cinquenta par cento) sabre o valor da hora normal; 
IX- Gozo de ferias anuais remuneradas, pelo menos, com um terc;o a mais do que a remunerac;ao normal, vedada a 
contagem em dobra. 
X- Licenc;a a gestante, sem prejuizo do emprego e dos vencimentos e com durac;ao de cento e vinte dias, sendo tal 
direito exercido tambem pela mae adotiva, nos termos da lei; 
XI- Licenc;a paternidade, nos termos da lei; 
XII - Protec;ao de mercado de trabalho da mulher, nos termos da lei; 
XIII - Reduc;ao dos riscos inerentes ao trabalho par meio de normas de saude, higiene e seguranc;a; 

- XIV- Adicional de remunerac;ao para as atividades penosas, insalubres au perigosas, na forma da lei; 
XV- Proibic;ao de diferenc;as de salario, de exerdcio de func;oes e de criteria de admissao par motive de sexo, idade, 
cor, estado civil; 
XVI- Licenc;a nao remunerada para tratamento de interesse particular; 
XVII - Segura contra acidentes no trabalho; 
XVIII- Estabilidade economica e aviso previa proporcional ao tempo de servic;o nos termos da lei; 
XIX- Garantia de que nao sofrera punic;ao disciplinar au demissao sem que seja ouvido atraves de sindidlncia au 
processo administrative, sendo-lhe assegurado o direito de defesa; 
XX- Direito de greve cujo exerdcio se dara nos termos e limites definidos em lei complementar federal; 

- XXI - lsonomia de vencimentos para cargos de atribu ic;oes iguais au assemelhadas do mesmo poder, au entre 
servidores dos Poderes Executive e Legislative, ressalvadas as vantagens de carater individual; 
XXII- Licenc;a premia de tres meses par quinquenio de servic;os prestados a administrac;ao no Municipio, 
assegurado o recebimento integral das gratificac;oes percebidas, ininterruptamente, ha mais de 6 meses, salvo as 
relat!vas ao exerdcio de cargo de provimento temporario; 
XXIII - Disponibilidade do servidor para o exerdcio e mandata eletivo em diretoria de entidade sindical 
representativa da categoria, sem prejuizo da remunerac;ao do cargo, emprego au func;ao publica em qualquer dos 
poderes; 
XXIV- E assegurado ao servidor publico municipal, titular de cargo efetivo, o regime de previdencia de carater 
contributive e so lidario, mediante contribuic;ao do respective ente publico, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados as criterios que preservam o equilibria financeiro e atuarial; 
XXV- Aperfeic;oamento pessoal e funcional 
XXVI- Os servidores abrangidos pelo regime de previdencia de que trata este artigo serao aposentados, calculados 
as seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 22 e 16~ 

a) par invalidez permanente, sendo as proventos proporcionais ao tempo de contribuic;ao, exceto se decorrente de 
acidente em servic;o, molestia profissional au doenc;a grave, coritagiosa au incuravel, na forma da lei; 
b) compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuic;ao; 
c) voluntariamente, desde que cumprido tempo minima de 10 anos de efetivo exerdcio no servic;o publico e cinco 
anos no cargo efetivo em que se dara a aposentadoria, observadas as seguintes condic;oes: 60 anos de idade e 35 
de contribuic;ao, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuic;ao, se mulher; e 65 anos de idade, se homem, e 
60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuic;ao. 
§lll . Os proventos de aposentadoria e as pens6es, par ocasiao de sua concessao, nao poderao exceder a 
remunerac;ao do respective servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria au que serviu de referenda 
para a concessao da pensao; 
§22 . Para o calculo dos proventos de aposentadoria, par ocasiao da sua concessao, serao consideradas as 
remunerac;oes utilizadas como base para as contribuic;oes do servidor aos regimes de previdencia de que tratam 
este artigo eo art. 201 da Constituic;ao Federal, na forma da lei. 
§32. E vedada a adoc;ao de requisites e criterios diferenciados para a concessao de aposentadoria aos abrangidos 
pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, as casas de 
servidores: 
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a) portadores de deficiencia; 
b) que exen;:am atividades de risco; 
c) cujas atividades sejam exercidas sob condi~oes especiais que prejudiquem a saude ou a integridade flsica. 
§4!! . Os requisites de idade e de tempo de contribui~ao serao reduzidos em 5 (cinco) anos, em relac;:ao ao disposto 
no inc. XXXV, "c", 1, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercicio das func;:oes de 
magisterio na educac;:ao infantil e no ensino fundamental e medio. 
§5!!. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumulaveis na forma da Constituic;:ao Federal, e 
vedada a percepc;:ao de mais de uma aposentadoria a conta do regime de previdencia previsto neste artigo. 
§6!!. Lei dispora sobre a concessao do beneflcio de pensao por morte, que sera igual: 
a) Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, ate o limite maximo estabelecido para os beneffcios 
do regime geral de previdencia social de que trata o art. 201 da C.F, acrescido de setenta por cento da parcela 
excedente a este limite, caso aposentado a data do obito; ou 
b) Ao valor da totalidade da remunerac;:ao do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, ate o limite 
maximo estabelecido para os beneffcios do regime geral de previdencia social de que trata o art. 201 da C.F, 
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do obito. 
§7!! . E assegurado o reajustamento dos beneffcios para preservar-lhes, em carater permanente, o valor real, 
conforme criterios estabelecidos em lei . 
§8!!. 0 tempo de contribui~ao municipal sera contado para efeito de aposentadoria e o tempo de servic;:o 
correspondente para efeito de disponibilidade. 
§9!!. A lei nao podera estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuic;:ao fictfcio. 
§10. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI da C.F a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando 
decorrentes da acumulac;:ao de cargos ou empregos publicos, bern como de outras atividades sujeitas a 
contribuic;:ao para o regime geral de previdencia social, e ao montante resultante da adic;:ao de proventos de 
inatividade com remunerac;:ao de cargo acumulavel na forma da Constituic;:ao Federal, cargo em comissao 
declarado em lei de livre nomeac;:ao e exonerac;:ao, e de cargo eletivo. 
§11. Alem do disposto neste artigo, o regime de previdencia dos servidores publicos titulares de cargo efetivo 
observara, no que couber, os requisites e criterios fixados para o regime geral de previdencia social. 
§12 . . Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissao declarado em lei de livre nomeac;:ao e 
exonera~ao bern como de outro cargo temporario ou de emprego publico, aplica-se o regime geral de previdencia 
social. 
§13. 0 Municipio de Monteiropolis, desde que institua regime de previdencia complementar para os seus 
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, pode fixar, para o valor das aposentadorias e pensoes a serem 
concedidas pelo regime de que trata este artigo, 0 limite maximo estabelecido para OS beneffcios do regime geral 
de previdencia social de que trata o art. 201 da CF. 
§14. 0 regime de previdencia complementar de que trata o § 13 sera institufdo por lei de iniciativa do Poder 
Executive, observado o disposto no art. 202 da C.F e seus paragrafos, no que couber, por intermedio de entidades 
fechadas de previdencia complementar, de natureza publica, que oferecerao aos respectivos participantes pianos 
de beneffcios somente na modalidade de contribuic;:ao definida. 
§15. Somente mediante sua previa e expressa opc;:ao, o disposto nos §§ 13 e 14 podera ser aplicado ao servidor 
que tiver ingressado no servic;:o publico ate a data da publicac;:ao do ato de instituic;:ao do correspondente regime 
de previdencia complementar; 
§16. Todos os val ores de remunerac;:ao considerados para o calculo do beneffcio previsto no §1 ° serao 

devidamente atualizados, na forma da lei. 
§17. lncidira contribui~ao sobre os proventos de aposentadorias e pensoes concedidas pelo regime de que trata 
este artigo que superem o limite maximo estabelecido para os beneffcios do regime geral de previdencia social de 
que trata o art. 201 da C.F, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 
§18. 0 servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigencias para aposentadoria voluntaria 
estabelecida no inc. XXXV, "b", 2, e que opte por permanecer em atividade fara jus a um abono de permanencia 
equivalente ao valor da sua contribuic;:ao previdenciaria ate completar as exigencias para aposentadoria 
compulsoria contidas no inc.XXXV, "b". 
§19. Fica vedada a existencia de mais de um regime proprio de previdencia social para os servidores titulares de 
cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respective regime no Municipio, ressalvado o disposto no 
art. 142, § 3!!, X da C.F; 
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§20. A contribui<;:ao prevista no § 17 deste artigo incidira apenas sabre as parcelas de proventos de aposentadoria 
e de pensao que superem 0 dobra do limite maximo estabelecido para OS beneficios do regime geral de 
previdencia social de que trata o art. 201 da C. F, quando o beneficiario, na forma da lei, for portador de doen<;:a 
incapacitante. 

XXVII- Fica assegurado aos servidores da limpeza publica Municipa l a gratifica<;:ao de 25% de insalubridade sabre o 
salario percebido. 
XXVIII - Ao servidor e ao empregado publico municipal que exercer par dez anos, continuos au nao, cargos em 
com issao e fun<;:oes de confian<;:a au mandata eletivo municipa l, e assegurado o direito de conti nuar a perceber, no 
case de exonera<;:ao, dispensa ou termino do mandata, como vantagem pessoal, o va lor do vencimento 
correspondente ao cargo de maier hierarquia ou subsidio correspondente ao mandata que tenha exercido mais de 
dais anos continuos, obedecido para o calculo o disposto em lei. 
Paragrafo Unico. No exerdcio de mandata eletivo, ao servidor publico municipal, aplicando-se as seguintes 
disposi<;:oes : 
a) tratando-se de mandata eletivo federal au estadual, ficara afastado de seu cargo emprego ou fun<;:ao; 
b) investido no mandata de Prefeito, sera afastado do cargo, emprego au fun<;:ao, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remunera<;:ao; 
c) investindo no mandata de Vereador, havendo compatibi lidade de horario, percebera as vantagens de seu cargo, 
emprego au fun<;:ao sem prejuizo de remunera<;:ao do cargo eletivo e, nao havendo compatibi lidade, sera aplicada 
a norma do incise anterior; 
d) no caso de afastamento para o exerdcio do mandata eletivo, o tempo de servi<;:o sera contado para todos os 
efeitos legais, exceto para promo<;:ao por merecimento; 
e) para efeito de beneficia previdenciario, no caso de afastamento, as va lores serao determinados como se no 
exerdcio estivesse. 

Art.49. Sao estaveis, ap6s 3 anos de efetivo exerdcio, as servidores nomeados em virtude de concurso publico. 
§1!! . 0 servidor publico municipal estavel s6 perdera o cargo : 
I - Em virtu de de senten<;:a judicial transitada em julgado; 
II - M.ediante processo administrative em que lhe seja assegurada ampla defesa; 
Ill - Med iante procedimento de ava lia<;:ao peri6dica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 
§2!!. lnvalidada par senten<;:a judicia l a demissao do servidor estavel, sera ele reintegrado e o eventua l ocupante da 
vaga, se estavel, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenizac;:ao, aproveitado em outro cargo au posto 
em disponibi lidade com remunerac;:ao proporcional ao tempo de servic;:o . 
§3!! . Extinto o cargo au declarada sua desnecessidade, o servidor estavel ficara em disponibilidade, com 
remunera<;:ao proporcional ao tempo de servi<;:o, ate seu adequado aproveitamento em outro cargo. 
§ 4!! . Como condi<;:ao para a aquisi<;:ao da estabilidade, e obrigat6ria a avalia<;:ao especial de desempenho funcional 
por comissao instituida para essa fina lidade. 

Art. SO. E livre a associac;:ao profissional au sindical do servidor publico municipal na forma da lei federal, 
observando o seguinte: 
1- Havera uma s6 associac;:ao municipal para as servidores publicos municipais; 
II - Ao sindicato dos servidores publicos municipais cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos au individuais 
da categoria, inclusive questoes judicia is au administrativas; 
Il l- Nenhum servidor sera obrigado a fi liar-se au manter-se fi liado ao sindicato; 
IV- E obrigat6ria a participac;:ao do sindicato nas negocia<;:oes co letivas de traba lho; 
V- 0 servidor aposentado tern direito a vota r e ser votado no sindicato da categoria; 
VI - E assegurado 0 direito de f iliac;:ao de servidores, profissionais da area de saude, a associac;:ao sindical de sua 
categoria; 
VI I- Os servidores da administra<;:ao indireta, das empresas publicas e de economia mista, todos celetistas, poderao 
associar-se em sindicato proprio; 
VIII - A assembleia geral fixara a cont ribu i<;:ao que sera descontada em folha, para custeio do sistema confederativo 
da representa<;:ao sindical respectiva, independente de contribui<;:ao prevista em lei. 
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Art. 51. Ao servidor publico eleito para o cargo de direc;:ao sindical sao assegurados todos os direitos inerentes ao 
cargo, vedada a dispensa a partir do registro da candidatura ate um ana ap6s o termino do mandata, ainda que na 
condic;:ao de suplente, salvo se ocorrer exonerac;:ao nos termos da lei . 
Paragrafo Unico. Sao assegurados os mesmos direitos, ate um ana ap6s a eleic;:ao, aos candidates nao eleitos. 

Art. 52. Ao servidor municipal e assegurada a percepc;:ao de auxflio para alimentac;:ao e transporte, nas condic;:oes 
que a lei estabelecer. 

Art. 53. Nenhum servidor podera ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer 
modalidade de contrato com o Municipio, sob pena de demissao. 

Art. 54. E vedada a participac;:ao de servidor publico no produto da arrecadac;:ao de tributes e multas, divida ativa e 
onus da sucumbencia. 

Art. 55. A Lei de Diretrizes Orc;:amentarias dispora sabre a politica salarial aplicavel aos servidores municipais, com 
obrigat6ria previsao da periodicidade dos reajustes com indices nunca inferiores aos da inflac;:ao. 

Art. 56. E assegurada a participac;:ao dos servidores nos colegiados dos 6rgaos publicos em que seus interesses 
profissionais e previdenciarios sejam objeto de discussao e deliberac;:ao. 

Art. 57. 0 direito de greve, assegurado aos servidores publicos municipais, nao se aplica aos que exercem func;:oes 
em servic;:os de atividades essenciais, assim definidas em lei. 

Art. 58. A lei dispora em case de greve, sabre o atendimento das necessidades inadiaveis da comunidade. 
Paragrafo Unico.Havera uma instancia colegiada administrativa para dirimir controversias entre o Municipio e seus 
servidores publicos, garantida a paridade na sua composic;:ao. 

CAPfTULO IV 
DAS OBRAS E SERVI~OS PUBLICOS 

Art. 59. Nenhum empreendimento de obras e servic;:os do Municipio podera ter inicio sem previa elaborac;:ao do 
plano respective, no qual, obrigatoriamente, conste: 
I- a viabilidade do empreendimento, sua conveniencia e oportunidade para o interesse comum; 
II- os pormenores para a sua execuc;:ao; 
Ill- os recursos para o atendimento das respectivas despesas; 
IV - os prazos para o seu inicio e conclusao, acompanhado da respectiva justificac;:ao. 
§ 1!! - Nenhuma obra, servic;:o ou melhoramento, salvo casas de extrema urgencia, sera executada sem previa 
orc;:amento de seu custo. 
§ 2!! - As obras publicas poderao ser executadas pela Prefeitura, par suas autarquias e demais entidades da 
administrac;:ao indireta e, par terceiros, mediante licitac;:ao. 
§ 3!! - As obras, cuja execuc;:ao necessitar de recursos de mais de um exercfcio financeiro, s6 poderao ser iniciadas 
com previa inclusao no plano plurianual ou mediante lei que autorize. 
§ 4!! - A execuc;:ao de obras, atividades, processes produtivos e empreendimentos e a explorac;:ao de recursos 
naturais de qualquer especie, s6 serao admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

Art. 60. lncumbe ao Poder Publico Municipal, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessao ou 
permissao, a prestac;:ao de servic;:os publicos. 
§ 1!! - A permissao de servic;:o publico, estabelecida mediante decreta, sera sempre a titulo precario, apes edital de 
chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente. 
§ 2!! - A concessao de servic;:o publico, estabelecida mediante contrato, dependera de: 
a) autorizac;:ao legislativa; 
b) licitac;:ao. 
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§ 32 - Serao nulas de plena direito as permiss6es e concessoes, bem como quaisquer outros ajustes feitos em 
desacordo com o estabelecido neste artigo. 
§ 4!! - Os servic;:os permitidos au concedidos ficarao sempre sujeitos a regulamentac;:ao e fiscalizac;:ao do Municipio, 
incumbido, aos que as executem, sua permanente atualizac;:ao e adequac;:ao as necessidades dos usuaries. 
§ 52 - 0 Municipio podera retomar, sem indenizac;:ao, as servic;:os permitidos au concedidos, desde que executados 
em desconformidade com o ato au contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o 
atendimento dos usuaries. 
§ 6!! - As concorrencias para concessao de servic;:o publico deverao ser precedidas de ampla publicidade, em jornais 
e radios locais, inclusive em 6rgaos da imprensa da capital do Estado, mediante edital au comunicado resumido. 
§ 7!! - Os servic;:os de saneamento basico, incluindo-se tratamento e fornecimento de agua, construc;:ao de rede 
coletora de esgotos, bem como seu tratamento fica a cargo exclusive do Municipio. 

Art. 61. As tarifas dos servic;:os publicos deverao ser fixadas pelo Executive, tendo-seem vista a justa remunerac;:ao. 

Art. 62. 0 Municipio podera realizar obras e servic;:os de interesse comum mediante : 
a) convenio com o Estado, a Uniao au entidades particulares; 
b) cons6rcio com outros Municipios. 
Paragrafo Unico. Toda obra publica devera ser conclufda, ainda que tenha sido iniciada em outra gestae, a um 
ritmo que nao onere as cofres publicos, somente sendo possfvel sua paralisac;:ao, quando a devida justificativa for 
previamente aprovada pela Camara . 

TITULO II 
ORGANIZAc;AO DOS PODERES 

CAPITULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 

SEc;Ao I 
DISPOSic;OES GERAIS 

Art. 63. 0 Poder Legislative do Municipio e exercido pela camara municipal, atraves de seus Vereadores eleitos, 
par voto direto e secreta, para o mandata de quatro anos. 
§1!! . 0 numero de vereadores sera fixado pela Camara Municipal, obedecidos aos limites estabelecidos na 
Constituic;:ao Federal; 
§22. A eleic;:ao dos Vereadores e realizada de acordo com a legisfac;:ao federal e se da no primeiro domingo de 
outubro do ana anterior ao inicio do mandata, em pleito direto e simultaneo aos demais municipios; 
§32. A Camara Municipal camper-se-a de Vereadores em numero proporcional a populac;:ao do Municipio nos 
limites previstos no art. 29, IV da Constituic;:ao Federal. 
§4!!. Sao condic;:oes de elegibilidade para o exercicio do mandado de Vereador, na forma da lei federal : 
I- 0 alistamento eleitoral ; 
II - 0 domicilio eleitoral na circunscric;:ao; 
Ill - A filiac;:ao partidaria; 
IV- A ida de minima de dezoito a nos; 
V - Ser alfabetizado. 
§52. 0 numero de Vereadores, em cada legislatura, sera alterado de acordo com o dispositive na Constituic;:ao 
Federal e na Constituic;:ao Estadual, ate 31 de dezembro do ana anterior a eleic;:ao, mediante decreta legislative. 
§ 6!!. A Mesa da Camara enviara ao Tribunal Regional Eleitoral, logo ap6s sua edic;:ao, c6pia do decreta legislative 
de que trata o paragrafo anterior. 

SEc;AO II 
CAS COMPETENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 64. Cabe a Camara Municipal, com a sanc;:ao do Prefeito, nao exigida esta para o especificado no art. 59, dispor 
sabre todas as materias da competencia do Municipio, em especial sabre: 
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1- Sistema tributario municipa l, arrecadac;:ao e distribuic;:ao de suas rendas; 
II - Plano Plurianual, diretrizes orc;:amentarias, orc;:amento anua l, operac;:oes de cn~dito e dfvida publica; 
Ill- Organizac;:ao do plano urbanfstico, e inclusive plano diretor urbana; 
IV- Criac;:ao, transformac;:ao e extinc;:ao de cargos, empregos e func;:oes publicas municipais; 
V- Criac;:ao, transformac;:ao, extinc;:ao, estruturac;:ao e competencias das secretarias municipais e 6rgaos da 
Administrac;:ao Publica Direta e lndireta; 
VI- Criac;:ao, organizac;:ao e supressao de distritos; 
VII - Organizac;:ao e funcionamento da guarda municipal, f ixac;:ao e alterac;:ao do seu efetivo. 
VII I- Normartizac;:ao da iniciativa popular de projeto-lei de interesse do Municipio, atraves de pelo menos cinco par 
cento do eleitorado. 

IX- Normatizac;:ao da cooperac;:ao das associac;:oes representativas no planejamento municipal. 
X - Plano e programas municipais de desenvolvimento. 
XI - Bens do dominic do Municipio. 
XII - Transferencia temporaria da sede do Governo Municipal. 
XIII - Criac;:ao, transformac;:ao, extinc;:ao e estruturac;:ao de empresas publicas, sociedades de economia mista, 
autarquias e fundac;:oes publicas municipais. 

Art.GS. E competencia exclusiva da Camara M unicipa l: 
1- Eleger sua mesa e destituf-la na forma regimental; 
II - Elaborar e votar seu Regimento Interne; 
Ill- Autorizar o Prefeito e Vice-Prefeito a se ausentarem do Municipio, quando a ausencia exceder a quinze dias; 
IV- Sustar os atos normativos do Poder Executive que exorbitar o poder regulamentar ou que exorbitem os limites 
de delegac;:ao legis lativa; 

V- Fixar o subsfdio dos Vereadores, do Prefeito e Vice-Prefeito, em cada legislatura, para a subsequente, 
observados os limites e descontos legais tomando par base a receita do Municipio, ate sessenta dias antes das 
eleic;:oes municipais, observado o que dispoem os arts. 37, XI; 39 §4!!; 150, II; 153, Il l e 153, § 22, I, da Constituic;:ao 
Federa l, podendo a camara atribuir ao Presidente da Clmara subsfdio diferenciado dos demais Vereadores, pelo 
dese(Tlpenho da func;:ao que ocupa, respeitados os limites previstos na Constituic;:ao Federal, Constituic;:ao do 
Estado de Alagoas e na Lei de Responsabilidade Fiscal ; 

I" §1!! . A remunerac;:ao de que trata o item anterior sera atualizada pelo fnd ice de inflac;:ao, com a periodicidade 
L-. estabelecida no decreta legislative e na resoluc;:ao fixadores. 

§2!! . Nao havera remunerac;:ao para as sessoes ext raordina rias. 
VI- Dispor sabre o pagamento de diarias para cobrir despesas decorrentes de deslocamento do Vereador para 
outro Municipio/loca lidade no estrito exercicio de sua func;:ao publica, no interesse do Municipio e seus cidadaos, 
obedecidos os limites previstos na Constituic;:ao Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal; 
VII- Dispor sabre verba de gabinete para manutenc;:ao da atividade parlamentar, pagamento de verbas 
indenizat6rias, e outros beneffcios aos vereadores, obedecidos os limites constitucionais e os previstos na Lei de 
Responsabilidade Fisca l; 
VIII - Dispor sabre pagamento de verba indenizat6ria no valor de 25% (vinte e cinco par cento) sabre o subsfdio 
integral, decorrente do comparecimento em sessao extraordinaria, em numero maximo de quatro sessoes par 
mes, desde que prevista a autorizac;:ao na lei que fixou 0 subsfdio para legislatura . 
IX- Julgar, anua lmente, as contas prestadas pelo Prefeito e apreciar os relat6rios de execuc;:ao de plano de govern a; 
X- Ju lgar, anua lmente, as contas prestadas pela Mesa Diretora da Camara de Vereadores; 
XI - Apreciar votos, na forma do Regimento Interne da Camara; 
XII - Julgar o Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretaries municipais nos casas previstos em lei ; 
XIII - Autorizar o Prefeito, par deliberac;:ao da maioria absoluta de seus membros, a contrair emprestimos, 
regu lando-lhes as condic;:oes e respectiva aplicac;:ao, e quando de interesse do Municipio. 
XIV- Fixar a remunerac;:ao dos Secretaries municipais; 
XV- Acompanhar atraves de comissao par ela nomeada todo e quaisquer levantamentos procedido pela Prefeit ura 
Municipal para inventario do seu patrim6nio de bens m6veis e im6veis; 
XVI- Criar e disciplinar o seu quadro de pessoa l; 
XVII - Apreciar e ju lgar mensa lmente as contas da Ca mara de Vereadores relativas a receita e despesas 
acompanhadas dos respectivos comprovantes referente ao mes anterior; 
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XVIII- Fiscalizar e controlar diretamente, os atos do Poder Executives, incluindo os da administrac;ao indireta e 
fundac;oes publicas, acompanhando a sua gestao e avaliando seu resultado operacional, com auxflio do Tribunal de 
Contas do Estado de Alagoas; 
XIX- Criar comissoes de inquerito sabre fatos determinados e por prazo certo, mediante requerimento de um terc;o 
dos seus membros; 
XX- Convocar o secret<hio do Municipio ou autoridade equivalente para, no prazo de oito dias, pessoalmente, 
prestar esclarecimentos sabre assuntos referentes a administrac;ao, aprazando dia e hora para o comparecimento, 
importando a ausencia sem justificac;ao adequada em crime de responsabilidade, punfvel na forma da legislac;ao 
federal; 
Paragrafo Unico. 0 nao atendimento as solicitac;oes e prazos estipulados no item supra, faculta ao Presidente da 
Camara solicitar, na conformidade da legislac;ao vigente, a intervenc;ao do Poder Judiciario para fazer cumprir a 
legislac;ao. 
XXI - Solicitar informac;oes ao Prefeito sabre os assuntos referentes a administrac;ao. 
XXII - Conceder honrarias, atraves de decreto legislative aprovado pela maioria de dois terc;os de seus membros, a 
pessoa que, reconhecida e comprovadamente, tenha prestado servic;os relevantes ao Municipio; 
XXIII - Decretar a perda do mandata do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores, por voto secrete e maioria 
absoluta, nos casos indicados pela Constituic;ao Federal, nesta Lei Organica e na legislac;ao federal aplicavel,; 
XXIV- Decretar estado de calamidade publica, por um prazo de trinta dias se assim o requerer dois terc;os de seus 
membros; 
XXV- Convocar plebiscite e autorizar referenda; 
XXVI - Deliberar sobre o adiamento e a suspensao de reunioes. 
XXVII - Dispor sobre procedimento do julgamento das contas de Prefeito e Mesa da Camara, observadas a 
Legislac;ao Federal e do Estado de Alagoas. 
XXVIII - Representar o Ministerio Publico, por dois terc;os de seus membros, a instaurar processo contra o Prefeito, 
o Vice-Prefeito e os Secretaries Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela pratica de crimes 
contra a administrac;ao publica de que tomar conhecimento. 
XXIX- Proceder a tomada de contas do Prefeito, quando nao apresentadas a Camara Municipal, dentro de sessenta 
dias (jp6s a abertura da sessao legislativa; 
XXX- Aprovar previa mente, a alienac;ao ou concessao de bens im6veis municipais. 
XXXI - Apreciar os atos de concessao ou permissao e os de renovac;ao de concessao ou permissao de servic;os de 
transportes coletivos; 
XXXII- Resolver definitivamente sobre convenios, cons6rcios ou acordos que acarretam encargos ou compromissos 
gravosos ao patrim6nio municipal. · 
XXXIII - Decidir, por maioria absoluta, sobre vetos do Prefeito. 
XXXIV- Mudar temporariamente a sua sede. 
XXXV- Aprovar previamente, por voto secreta e maioria absoluta mediante arguic;ao publica a escolha de 
Procurador Geral do Municipio e Controlador Geral do Municipio. 
XXXVI - Aprovar previa mente, por voto secreta e maioria absoluta a exonerac;ao, de offcio do Procurador Geral do 
Municipio e Controlador Geral do Municipio, antes do termino do seu mandate. 
§1". As deliberac;oes da Camara sabre materia de sua competencia privativa tomarao forma de resoluc;ao, quando 
se tratar de materia de sua economia interna, e de decreto legislative, nos demais casos. 
§2!! . Ao julgamento das contas anuais do Prefeito e da Mesa da Camara aplicam-se os seguintes procedimentos: 
1- A Mesa da Camara Municipal de Vereadores, ap6s receber a prestac;ao de contas, juntamente com o parecer 
previa do TC-AL a deve determinar a sua inclusao na pauta da primeira sessao ordinaria vindoura e nesta sessao 
proceder a leitura do parecer previo do TC-AI ; 
II - Presidente da Camara enviara o parecer previa do TC-AI as comissoes de Justic;a, Redac;ao de Leise Economia, 
Orc;amento e Financ;as,para que as mesmas no prazo estabelecido no regimento interno, produzam o parecer das 
comissoes; 
Ill- No prazo estabelecido no regimento interne proceder-se-a votac;ao pelo Plenario do parecer das comissoes; 
IV- 0 parecer do TC-AI s6 deixara de prevalecer pelo voto de dois terc;os dos membros da Camara; 
IV- Se provado pelo Plenario e tendo o parecer das comissoes concordando com o parecer do TC-AI adota-se o 
relat6rio do TC-AI em todos os seus termos; 

23 



ESTADO DE ALAGOAS 
A I 

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS 
Rua Antonio Prudente de Melo s/n, Centro - CEP 57440-000 
CNPJ: 00.416.474/0001-19 

V- 0 responsavel pelas contas, devera ser notificado por escrito e atraves de offcio, acompanhado das capias dos 
pareceres das Comissoes e do TC-AI via postal com aviso de recebimento da decisao do Plenario; 
VI - Se irregulares as contas, a notificac;:ao devera constar as irregularidades apontadas formulando-se assim a 
acusac;:ao; 
VII- Sera de quinze dias o prazo dado ao responsavel pela prestac;:ao de contas para apresentar a sua defesa oral ou 
escrita e as provas que desejar produzir; 
VIII - Solicitado documento pelo responsavel pela prestac;:ao de contas, a Camara devera entregar no prazo de 10 
dias a contar do recebimento do pedido, suspendendo o prazo para apresentac;:ao de sua defesa, que se reiniciara 
a partir da entrega do documento; 

IX- Vencido o prazo de quinze dias, concedido para defesa, o Presidente da Camara na primeira sessao ordinaria, 
mandara ler a defesa do acusado eo rol de provas e testemunhas, designando o dia do julgamento das contas que 
devera ser na proxima sessao ordinaria ; 
X- Na sessao de julgamento devera ser ouvido o responsavel pelas contas ou seu representante legal, que devera 
ser advogado habilitado, tendo o direito de defender-se par duas horas, concedendo-se a seguir a palavra aos 
senhores Vereadores, para no prazo de cinco minutes cada, discursarem sabre a acusac;:ao e a defesa. 
XI - Apes o pronunciamento dos vereadores serao ouvidas todas as testemunhas do acusado, bern como ser 
produzida todas as provas requeridas pelo mesmo; 
XII- Apes a ouvida do acusado, suas testemunhas e a sua produc;:ao de provas, depois de ouvido os Vereadores que 
quiserem se manifestar sabre o julgamento, o Presidente da Camara passara a votac;:ao, que sera nominal e 
secreta; 
XIII - Preparar-se-a uma urna, num Iugar reservado, confeccionara cedulas de votac;:ao, com as expressoes, aprovo 
as contas/reprovo as contas, que sera rubricada pelos membros da Mesa Diretora da Casa e as cedulas ficarao na 
mesa diretora, que procedera a chamada nominal de todos as Vereadores, que se dirigirao a mesa, apanharao a 
cedula de votac;:ao, se dirigirao a sala reservada, votarao e colocarao o veto na urna que permanecera o tempo 
todo sabre a mesa onde se sentam os Diretores da Casa, Presidente, Primeiro e Segundo Secretaries. 
XIV- Conclufda a votac;:ao, o Presidente da Camara convidara o Promotor de Justic;:a, se presente, au dais 
Vereadores, um de cada bancada, para apreciarem a apurac;:ao; 
XV- q Presidente declarara o resultado e mandara expedir Decreta Legislative que sera assinado pela Mesa e 
inclufdo na Ata da Sessao que devera ser assinada pelos Vereadores e todos os presentes; 
XVI - No dia seguinte o Presidente da Camara Municipal, mandara publicar o Decreta Legislative, no jornallocal, no 
mural da Camara Municipal, no mural da Prefeitura e na Agencia dos Correios local, solicitando do Chefe dos 
Correios e do Prefeito atual, certidao de publicac;:ao do Decreta Legislative que aprovou au rejeitou as contas do 
responsavel pela prestac;:ao de contas anual. · 
XVII - De posse das certidoes das autoridades acima referidas, o Presidente da Camara, dirigira offcio ao Juiz 
Eleitoral da Comarca, ao Ministerio Publico Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com c6pia do 
Decreta Legislative, copia da Ata da Sessao de Julgamento e copia das certidoes de publicac;:ao dos referido 
Decreta. 
XVIII - 0 Poder Legislative, informara ao Ministerio Publico Estadual da Comarca todos as atos do processo de 
julgamento, requerendo a sua presenc;:a no acompanham ento do processo e na sessao que ira julgar as contas do 
ex-Gestor. 
XIX- Os trabalhos relatives ao procedimento de julgamento das contas anuais da mesa da camara deverao ser 
assumidos pelo Vice-Presidente, e primeiro e segundo secretaries suplentes para compor a mesa interinamente; 
XX- 0 julgamento deve ser referendado pelo Poder Judicia rio atraves de ac;:ao declaratoria. 
XXI - Os Vereadores poderao ter acesso a relat6rios contabeis, financeiros, peri6dicos, documentos referentes a 
despesa ou investimentos realizados pela Prefeitura, desde que requeridas par escrito, obrigando-se o Prefeito ao 
cumprimento neste artigo, no prazo maximo de 48 horas, sob pena de responsabilidade. 
XXII- Todos as membros da Camara de Vereadores deverao estar presentes na votac;:ao das contas da mesa da 
Camara . 
XXIII - 0 Vereador nao participara da votac;:ao, mesmo presente a sessao, quando a mesma tratar de contas das 
quais ele au seu c6njuge ou pessoa de quem seja parente, consangufneo au afim ate o 3Q grau, tenha sido gestor. 

SE<;AO Ill 
DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA 
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SUBSE(;AO I 
DAS SESSOES 

Art. 66. A Camara Municipal reunir-se-a, ordinariamente, em sessao legislativa anual, de lQ de fevereiro a 30 de 
junho, e de lQ de agosto a 15 de dezembro, devendo realizar, no mfnimo quatro reuni6es mensais. 
§1Q . A Camara Municipal no lQ ano de legislatura, reunir-se-a, em sess6es preparat6rias a partir de lQ de janeiro, 
para posse de seus membros e eleic;:ao da mesa; 
§2Q. A posse dos vereadores eleitos ocorrera em sessao solene, que se realizara independentemente de numero, 
sob a Presidencia do Vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na mesa ou, na hip6tese de inexistir 
tal situac;:ao, do mais votado entre os presentes, cabendo ao Presidente prestar o seguinte compromisso: 
"Prometo cumprir a Constituic;:ao Federal, a Constituic;:ao Estadual e a Lei Organica Municipal, observar as leis, 
exercer com dedicac;:ao e lealdade meu mandate, promovendo o bern geral do Municipio". 
§3Q. lmediatamente ap6s a posse, os Vereadores reunir-se-ao sob a Presidencia do Vereador que mais 
recentemente tenha exercido cargo na mesa, ou na hip6tese de inexistir tal situac;:ao, do mais votado entre os 
presentes, e havendo maioria absoluta dos membros da Camara, escolherao os membros da Mesa, que ficaram 
automaticamente empossados. 
§4Q. lnexistindo numero legal, o Vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na mesa, ou na hip6tese 
de inexistir tal situac;:ao, do mais votado entre os presentes permanecera na Presidencia e convocara sess6es 
diarias, ate que seja eleita a Mesa. 
§SQ. A eleic;:ao da Mesa da Camara, para o 2Q bienio, far-se-a a qualquer momenta da sessao legislativa do lQ 

bienio, devendo o Presidente convocar todos os vereadores para sessao especial, se for caso. 
§6Q. As sess6es da Camara Municipal serao ordinarias, extraordinarias e ltinerantes, na forma regulada no 
Regimento lnterno. 
§7Q . Na ultima sessao ordinaria de cada perfodo legislativo, o presidente da Camara publicara a escala dos 
membros da mesa e seus substitutos que responderao pelo expediente do poder legislativo durante o recesso 
seguinte. 
§82. A convocac;:ao extraordinaria da Camara Municipal far-se-a pelo Presidente, pelo Prefeito ou requerimento da 
maioria absoluta dos vereadores, em caso de urgencia ou interesse publico relevante. 
§92. · Na sessao legislativa extraordinaria, a Camara Municipal so mente deliberara sobre materia para qual foi 
convocada . 

§10. Considerar-se-a sessao extraordinaria toda aquela realizada fora dos dias de sess6es ordinarias estabelecidas 
no Regimento lnterno e que se destinem a discutir materia de relevante interesse do Municipio. 
§11 . A Camara Municipal devera realizar reuniao publica visando a discussao dos Pianos, Lei de Diretrizes 
Orc;:amentarias e Orc;:amentos, conforme estabelecido em lei complementar municipal. 
§12. As sess6es ordinarias da Camara serao realizadas em im6vel destinado ao seu funcionamento ou em local 
adaptado para a realizac;:ao de Sessao ltinerante, dentro dos limites do Municipio de Monteir6polis, por proposic;:ao 
de urn dos Vereadores e aprovada por maioria simples dos seus integrantes, considerando-se nulas as que se 
realizarem contrariando o disposto neste artigo, salvo por motivo de forc;:a maior, previamente autorizada pelo 
Plena rio . 

Art. 67. A mesa da Camara sera composta de urn Presidente, urn Vice-Presidente, urn primeiro e segundo 
Secretario, eleitos para mandatos de 2 anos, podendo ser reconduzidos dentro da mesma legislatura, para cargos 
diferentes. 

§1Q. As atribuic;:6es dos membros da mesa e a forma de substituic;:ao, as eleic;:oes para sua composic;:ao e os casos de 
destituic;:6es estarao definidos no Regimento lnterno. 
§22. Para substituir o Presidente, nas suas faltas, impedimentos e licenc;:as assume o Vice-Presidente. 

SUBSE(;AO II 
DAS COMISSOES 

Art. 68. A Camara Municipal tera comissoes permanentes e temporarias constitufdas na forma e com as 
atribuic;:oes previstas no Regimento lnterno ou no ato de sua criac;:ao. 
§12. Qualquer Vereador, salvo o Presidente da mesa, podera fazer parte das comissoes permanentes; 
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§2!! . As comiss5es, em razao de materia de sua competencia, cabe: 
1- Discutir e votar projetos de lei; 
II - Realizar audiencias publicas com entidades da comunidade; 
Ill- Convocar, inclusive por delibera~ao da maioria absoluta de suas comiss5es, Secret<hios Municipais e 
Procuradores Municipais, para que prestem informa~5es, pessoalmente, no prazo de trinta dias, importando em 
crime de responsabilidade, ausencia sem justificativa adequada, com o imediato afastamento do crime de 
responsabilidade pela Camara, sem prejulzos das san~5es penais; 
IV- Apreciar programas de obras, pianos municipais de desenvolvimento. 
§3!! . As Comiss5es Parlamentares de lnquerito, terao poderes de investiga~ao, e serao criadas mediante 
requerirr.ento de um ter~o dos Vereadores que comp5em a Camara, para apura~ao de fatos com prazo 
determinado e depois conclulda, encaminhar ao Ministerio Publico para promover a responsabilidade civil ou 
criminal do infrator. 
§4!! . Podera as Comiss5es Parlamentares de lnquerito requerer auxllio do Ministerio Publico na investiga~ao . 

§5!!. No exerdcio de suas atribui~5es, poderao as Comiss5es Parlamentares de lnquerito determinar as diligencias 
que reportarem necessarias e requerer a convoca~ao de Secretaries Municipais, to mar o depoimento de quaisquer 
autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, 
requisitar de reparti~5es publicas e autarquicas informa~5es e documentos, e transportar-se aos lugares onde se 
fizer mister a sua presen~a . 

§6!! . lndiciados e testemunhas serao intimados de acordo com as prescri~5es estabelecidas na legisla~ao penal. 
§7!! . Em caso de nao comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intima~ao sera solicitada ao 
juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre, na forma do art. 218 do C6digo de Processo Penal. 
§8!!. 0 depoente podera fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reuniao secreta. 
§9!! . Constitui crime : 
I - lmpedir, ou tentar impedir, mediante violencia, amea~a ou assuadas, o regular funcionamento de Comissao 
Parlamentar de lnquerito, ou o livre exerdcio das atribui~5es de qualquer dos seus membros. 
Pena - A do art. 329 do C6digo Penal. 
II - Fazer afirma~ao falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou interprete, perante a 
Com.issao Parlamentar de lnquerito: 
Pena - A do art. 342 do C6digo Penal. 
§10. As Comiss5es Parlamentares de lnquerito apresentarao relat6rio de seus trabalhos a respectiva Camara, 
concluindo por projeto de resolu~ao . 

§11. Se forem diversos os fatos objeto de inquerito, a comissao dira, em separado, sabre cada um, podendo faze
lo antes mesmo de finda a investiga~ao dos demals. 
§12. A incumbencia da Comissao Parlamentar de lnquerito termina com a sessao legislativa em que tiver sido 
outorgada, salvo delibera~ao da respectiva Camara, prorrogando-a dentro da legislatura em curso. 
§13. 0 processo e a instru~ao dos inqueritos obedecerao no que lhes for aplicavel, as normas do processo penal. 

Art. 69. Na constitui~ao da Mesa e de cada Comissao, e assegurada, tanto quanta posslvel, a representa~ao 
proporcional dos partidos ou blocos Parlamentares que participam da Camara. 
Paragrafo Unico. Podera ser destituldo, pelo voto da maioria absoluta dos membros da Camara Municipal, 
qualquer componente da Mesa, negligente, faltoso ou ineficiente no cumprimento de suas atribui~5es, observado 
o Regimento lnterno sabre o processo de destitui~ao e sabre a substitui~ao do membra destituldo. 

Art. 70. As sess5es somente serao abertas com a presen~a de, no minima, 1/3 (um ter~o) dos membros da camara. 
Paragrafo Unico. Considerar-se-a presente a sessao o Vereador que assinar o livro de presen~a ate o inlcio da 
ordem do dia, participar dos trabalhos do Plenario e das votac;:5es. 

Art. 71. Na ultima sessao ordinaria de cada perlodo legislative, o Presidente da Camara publicara a escala dos 
membros da Mesa e seus substitutes, que responderao pelo expediente do Poder Legislative durante o recesso 
seguinte. 

SUBSEc;Ao Ill 
DAS ATRIBUic;OES DA MESA 
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Art. 72. Cabe a Mesa da Camara Municipal de Monteir6pol is, aiE~m de outras atribui<;:6es estabelecidas no 
Regimento lnterno: 

I - encaminhar ao Prefeito Municipal, ate o dia OS de mar<;:o, as contas do exercfcio anterior; 
II - propor ao Plenario projetos de resoluc;:ao que criem, transformem e extingam cargos, empregos ou fun<;:6es da 
Camara Municipal, bern como a fixa<;:ao da respectiva remunerac;:ao, respeitadas as prescric;:6es legais; 
Ill - declarar a perda do mandata do Vereador, de offcio ou por in iciativa de qua lquer dos componentes da Camara, 
nos casas previstos no art. 78 desta Lei Organica, assegurada a ampla defesa e o contrad it6rio confo rme previsto 
neste Diploma e na Constitui<;:ao Federal. 

IV - preparar e enviar ao Prefeito, ate o dia 25 de agosto, ap6s a aprova<;:ao pelo Plenario, a proposta parcia l do 

or<;:amento da Camara, visando a sua inclusao na proposta geral do Municipio, preva lecendo, no caso da nao 
aprova<;:ao pelo Plenario, a proposta elaborada pela Mesa. 
Paragrafo Unico. A mesa decidira sempre por maioria de seus membros. 

SUBSE«;AO IV 
DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE E DO SECRET ARlO DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 73. Cabe ao Presidente da Camara, alem de outras atribuic;:oes estabelecidas no Regimento lnterno: 
I - representar a Camara Municipa l; 
II - anunciar a convoca<;:ao das Sess6es nos termo regimentais; 
Ill - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Camara ; 
IV - interpretar e fazer cumprir o Regimento lnterno; 
V - promulgar as resolu<;:6es e os decretos legislativos, bern como as leis que receberam san<;:ao tacita e as cujo 
veto tenha sido rejeitado pelo Plena rio e nao ten ham sido promulgadas pelo Prefeito Municipal; 

VI - fazer publicar os atos da Mesa, bern como as resolu<;:6es, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas; 
VII - declarar extinto o mandata do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, nos casas previstos em lei; 
VII I - apresentar ao Plenario, ate o dia 15 de cada mes, o ba lan<;:o dos recursos recebidos e aplicados no mes 
anterior; 
IX - s'olicitar a libera<;:ao dos recursos necessaries as despesas da Camara; 

X - submeter a aprova<;:ao de dois ter<;:os dos membros da Camara Municipa l as requisi<;:6es de numerario 
encaminhadas a Prefeitura, respeitadas as disposi<;:6es legais; 
XI - autorizar a despesa da Camara eo seu pagamento, observadas as disposi<;:oes or<;:amentarias; 
XII - exercer, em substitui<;:ao, a chefia do Executivo Municipal nos casas previ stos em lei; 
XIII - realizar audiencias publicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. 

Art. 74. 0 Presidente da Camara, ou substituto, somente manifestara o seu voto nos seguintes casas : 
I - por ocasiao de elei<;:ao da Mesa Diretora ; 
II - quando a materia exigir, para a sua aprovac;:ao, o voto favoravel de dois ter<;:os ou de maioria absoluta da 
Camara; 
Ill - quando ocorrer em pate em qualquer votac;:ao no Plena rio . 

Art. 75. Compete ao Vice-Presidente, as seguintes atribui<;:6es, alem das inseridas no Regimento lnterno: 
I - substituir o Presidente da Camara em suas falta s, ausencias, impedimentos ou licen<;:as; 
II - promu lgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resolu<;:oes e os decretos legislativos sempre que o Presidente, 

mesmo em exercfcio, nao o fizer no prazo legal. 
Ill - promu lgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis no caso de o Prefeito Municipal eo Presidente da Camara, 
sucessivamente, tenham deixado de faze-lo, sob pena de perda do mandata de membra da Mesa. 

Art. 76. Cabe ao Secretario as seguintes atribui<;:6es, alem das estabelecidas no Regimento lnterno: 
I - redigir a ata das sess6es secretas e das reuni6es da mesa ; 
II - acompanhar e inspecionar a reda<;:ao das atas das demais sessoes e proceder a sua leitura; 
Ill - fazer a chamada dos Vereadores; 
IV - registrar, em livro proprio, os precedentes firmados na aplicac;:ao do Regimento lnterno; 
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V - inscrever os oradores na pauta dos trabalhos; 
VI - fazer a substituic;:ao dos demais membros da Mesa, quando necessario; 
VII - implantar, por expediente proprio aprovado pelo Plenario, a estrutura dos servic;:os da Secretaria da Camara. 

SEc;AO IV 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

SUBSEc;AO I 
DISPOSic;OES GERAIS 

Art. 77. 0 processo legislative compreende a elaborac;:ao de: 
1- Emendas a Lei Organica; 
II - Leis Complementares; 
Ill- Leis Ordinarias; 
IV- Lei Delegada; 
V- Medidas Provis6rias; 
VI- Decretos Legislativos; 
VII - Resoluc;:oes; 
§1!!. A Lei Organica Municipal s6 podera sofrer emendas, ap6s dois anos de vigencia, mediante propostas: 
1- De um terc;:o, no minima, dos membros da Camara Municipal; 
II - Do Prefeito; 

Il l- Da popu lac;:ao, subscrita por cinco por cento do eleitorado do Municipio. 
§2!!. A proposta sera votada em dois turnos com interstfcio mfnimo de 10 dias, aprovada por dois terc;:os dos 
membros da Camara e promulgada pela mesa da Camara como respect ive numero de ordem. 
§3!! . A Lei Organica nao podera sofrer emendas na vigencia de estado de sftio ou estado de defesa ou ainda no 
caso de o Municipio estar sob intervenc;:ao estadual. 
§4!!. ·A materia constante da proposta da emenda rejeitada ou havida por prejudicada nao podera ser objeto de 
nova proposta na mesma sessao legislativa, sa lvo quando reapresentada pela maioria absoluta dos membros da 
Camara M unicipal ou por dez por cento do eleitorado do Municipio. 
§5!!. A emenda fica sujeita a referenda facultative, que sera realizado, se requerido no prazo de sessenta dias, pela 
maioria dos membros da Camara ou por 5% (cinc.o por cento) do eleitorado do Municipio, ficando a promulgac;:ao 
sob condic;:ao suspensiva. 
§6!! . A proposta de emenda sera dirigida a mesa da Camara Municipal e publicada no 6rgao interno da casa, no 
6rgao oficial do Municipio, quando houver, ou no local de costume, e em jornal da capita l de grande circu lac;:ao. 
§7!!. E assegurada a sustentac;:ao de emenda por representante dos signataries de sua propositura. 
§8!!. Dependerao de voto fa voravel da maioria absoluta dos membros da Camara, a aprovac;:ao e as alterac;:oes das 
seguintes materias : 
a) Regimento lnterno da Camara; 
b) C6digo Tributario do Municipio; 
c) C6digo de Obras ou Edificac;:oes; 
d) Estatuto dos Servidores Publicos Mun icipais ; 
e) criac;:ao de cargos e aumento de vencimento; 
f) recebimento de denuncia contra Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
g) fixac;:ao de vencimentos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
h) rejeic;:ao de veto do Prefeito; 
i) a mudanc;:a de loca l de funcionamento da Camara Municipal; 
j) a aprovac;:ao de leis complementares. 

Art. 78. A iniciativa das leis complementares e ordinarias, salvo os de competencia privativa, cabe a qualquer 
vereador ou comissao da Camara Municipal, ao Prefeito e aos cidadaos, mediante iniciativa popular, na forma e 
nos casas previstos nesta Lei Organica. 
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§12 . Nao sera admitido emenda que contenha aumento da despesa prevista : 
1- Nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvada a lei que estabelecera o Plano Plurianual, as Diretrizes 
Orc;:amentarias eo Orc;:amento Anual ; 
II - Nos projetos sobre a organizac;:ao do servic;:o da Camara de iniciativa privativa da mesa; 
§22. As leis complementares somente serao aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da 
Camara observados os demais termos de votac;:ao das leis ordinarias. 
§32. Serao leis complementares, dentre outras, previstas nesta Lei Organica: 
1- Regimento Interne da Camara; 
II- Codigo Tributario do Municipio; 
Ill- C6digo de Obras; 
IV- Lei lnstituidora da Guarda Municipal; 
V- Lei de criac;:ao de cargos, func;:oes ou empregos publicos e aumento de vencimentos; 
VI - Lei que institui o Plano Diretor do Municipio; 
VII - Lei que institui o Estatuto do Funcionario Municipal; 
VIII- C6digo de Posturas. 
IX- Regime de previdencia privada dos servidores publicos municipais titulares de cargo efetivo; 
X- C6digo de Etica Disciplinar dos Agentes Politicos. 
§42. Dependerao de voto favoravel de 2/3 (dois terc;:os) dos membros da Camara entre outros: 
1- Aprovac;:ao do Plano Diretor Urbano e da polftica de desenvolvimento urbane; 
II- Concessao de servic;:os e direitos; 
Ill- Alienac;:ao e aquisic;:ao de bens im6veis; 
IV- Destituic;:ao de componentes da mesa; 
V- Decisao contra ria ao parecer previa do Tribunal de Contas sobre as contas do Prefeito . 
VI- A representac;:ao contra o Prefeito Municipal. 
VII- A aprovac;:ao de emenda a Lei Organica . 
VIII - A aprovac;:ao de proposta para mudanc;:a do nome do Municipio. 
§5!! . o Prefeito, havendo interesse publico relevante devidamente justificado, podera solicitar urgencia para 
apreciac;:ao dos projetos de sua iniciativa. 
1- Solicitada a urgencia a Camara devera se manifestar em ate trinta (30) dias contados da data em que for feita a 
solicitac;:ao; 
II - Esgotado o prazo previsto no incise anterior sem deliberac;:ao da Camara, sera a proposic;:ao inclufda na ordem 
do dia sobrestando-se as demais proposic;:oes para que se ultime a votac;:ao; 
Ill- 0 prazo do incise anterior nao corre no perfodo de recesso da Camara nem se aplica aos projetos de c6digos. 
§62. Conclufda a votac;:ao, a Camara Municipal, no prazo de quinze (15) dias, enviara o projeto de lei aprovado ao 
Prefeito, que, aquiescendo, o sancionara. 
§7!! . Se o Prefeito considerar o projeto no todo ou em parte, inconstitucional ou contrario a interesse publico, 
veta-lo-a, total ou parcialmente, no prazo de quinze (15) dias uteis, contando da data do recebimento e 
comunicara, dentro de quarenta e oito horas, ao presidente da Camara os motives do veto; 
§8!! . Decorrido o prazo do paragrafo anterior, o silencio do Prefeito importara em sanc;:ao. 
§9!!. A apreciac;:ao do veto pelo Plenario da Camara sera feita dentro de 30 dias a contar do seu recebimento ap6s 
colocar-se em discussao e votac;:ao, e s6 se considerando rejeitadas pelo veto da maioria absoluta dos vereadores 
em escrutfnio, secrete ou aberto. 
§10. Se o veto nao for mantido sera o texto enviado ao Prefeito para promulgac;:ao. 
§11. Esgotado sem deliberac;:ao o prazo estabelecido no §9Q, que nao flui durante o recesso da Camara Municipal, 
o veto sera colocado na ordem do dia da sessao imediata, sobrestadas as demais posic;:oes, ate sua votac;:ao final, 
ressalvadas as materias referidas no Art. 72, § 1Q. 

§12. Se nao for promulgada dentro de 48 horas pelo Prefeito, nos cases dos §§ 8Q e 10, deste artigo, o Presidente 
da Camara Municipal a promulgara e, se este nao o fizer em igual prazo, cabera a Vice-Presidente faze-lo 
obrigatoriamente; 
§13. As leis delegadas serao elaboradas pelo Prefeito que devera solicitar a delegac;:ao da Camara Municipal. 
1- Os atos de competencia privativa da Camara, a materia reservada a lei complementar nao serao objeto de 
delegac;:ao; 
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II- A delegac;ao do Prefeito sera efetuada sob a forma de decreto legislative, que especificara o seu conteudo e os 
termos de seu exercicio; 
Ill - 0 Decreto Legislative podera determinar a apreciac;ao do projeto pela Camara, que a fara em votac;:ao unica, 
ju lgada a apresentac;ao da emenda. 

Art. 79. A materia constante do projeto de lei rejeitado somente podera constituir objeto de novo projeto, na 
mesma sessao legislativa, mediante proposta da ma ioria absoluta dos membros da Camara . 

Art. 80. Sao de iniciativa privada do Prefeito, entre outras previstas nesta Lei Organica, as leis que: 
1- Fixem ou modif iquem o efetivo da guarda municipal; 
II- Disponham sobre: 
a) criac;ao de cargos, func;oes ou empregos na administrac;ao direta e autarquica e de sua remunerac;ao; 
b) servidores publicos do Municipio, seu regime juridico, pianos de carreira, provimento de cargos, estabi lidade e 
aposentadoria; 
c) criac;ao e estruturac;ao das secretarias municipais e orgaos da Administrac;ao Publica Municipal; 
d) plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado; 
e) revisao gera l das remunerac;:oes e subsidies dos servidores publicos e agentes politicos municipais. 

Art. 81. 0 projeto de lei que implique em despesa devera ser acompanhado de indicac;ao das fontes de recursos. 

Art. 82. No caso de veto parcia l, a parte de projeto de lei aprovada com a rejeic;ao do veto sera promulgada sob o 
mesmo numero da lei original e so vigorara a partir da publicac;ao. 

SEc;:AO V 

OS VEREADORES 

Art. 83. Os Vereadores sao inviolaveis pelas suas opin ioes, palavras e votos no exercicio do mandate e na 
circunscric;ao do Municipio. 
§1!! . Os Vereadores nao serao obrigados a testemunhar sobre informac;oes recebidas ou prestadas em razao do 
exercicio do mandate, nem sobre as pessoas que I he confiarem ou "deles receberem informac;oes. 
§2!! . 0 Vereador, no exercicio de sua func;ao e atuando no ambito da circunscric;ao territoria l do Municipio a que 
esta vinculado, nao pode ser indiciado em inquerito policial e nem submetido a processo penal por crime 
qua lificado como injuria, calunia ou difamac;ao. 

Art. 84. Os Vereadores nao podem : 
1- Desde a expedic;:ao do diploma : 
a) firmar ou manter contrato com pessoas juridicas de direito publico, autarquia, empresa publica, sociedade de 
economia mista ou privada, concessionaria de servic;:o publico Municipal, sa lvo quando o contrato obedecer a 
clausu las uniformes. 
b) aceitar ou exercer cargo ou func;ao ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissiveis, "ad nutum", 
nas entidades constantes na alinea anterior, salvo aprovac;ao em concurso publico observando o art. 38 da 
Constituic;ao Federal. 
II - Desde a posse: 
a) ser proprietario, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurid ica de direito publico municipa l ou nela exerc;a func;ao remunerada; 
b) ocupar cargo ou func;ao que sejam demissiveis, "ad nutum", nas entidades referidas no incise I, alfnea "a"; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o incise I, alfnea "a" ; 
d) ser titular de mais de um cargo ou mandate publico eletivo. 

Art. 85. Perde o mandate o Vereador: 
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1- Que infringir quaisquer das proibi<;:oes constantes do artigo anterior; 
II- Cujo procedimento for declarado incompatfvel como decoro parlamentar: 
Ill - Que deixar de comparecer em cada perfodo de legislatura a ter<;:a parte das sessoes ordinarias da Camara, sa lvo 
licen<;:a por essa concedida . 
IV - Quando sofrer condena<;:ao criminal por senten<;:a transitada em julgado, enquanto dura rem seus efeitos; 
V- Perder ou estiverem suspensos os direitos politicos; 
VI - Quando decretar a Just: <;:a Eleitoral, nos casas constituciona lmente previstos; 
VII- Fixar residemcia fora do Municipio; 

VIII- Uti lizar-se do mandata para a pratica de atos de corrup<;:ao ou de improbidade administrativa. 
IX- Renunciar por escrito; 

§1!! . Cabera ao Regimento Interne da Camara definir os procedimentos incompatfveis com o decoro parlamentar, 
podendo instituir outras formas de penalidade para condutas menos graves, em aten<;:ao ao principia da grada<;:ao 
segundo a gravidade da infra<;:ao, bem como regu lar o procedimento de apura<;:ao respective, ga rant ida ampla 
defesa. 
§2!! . No caso dos incises I, II, IV e VIII, a perda do mandata e decidido pela Camara Municipal, por voto secreta e 
maioria absoluta, mediante a aprova<;:ao da mesa ou do partido politico representado na casa, assegurada ampla 
defesa . 

§3!!. Nos casas previstos nos incises Il l, V, VI e IX a perda e declarada pela mesa da Camara, de offcio mediante 
provoca<;:ao de qualquer de seus membros ou de partidos representados na casa, assegurada ampla defesa. 
§4!! . A renu ncia do Vereador, far-se-a por documento confirma reconhecida, dirigido a Presidencia da Camara, 
reputando-se aberta a vaga depois de lido em sessao e transcrito em ata . 

Art. 86. Nao perde o mandata o Vereador : 
I - lnvestido no cargo de Secretario M unicipal, Secretario ou Ministro de Estado., devendo optar pela remunera<;:ao 
do mandata ou do cargo; 
II - Licenciado pela Camara para tratar sem remunera<;:ao de interesse particular, desde que, neste caso, o 
afastamento nao ultrapasse cento e vinte dias por sessao legis lativa . 
Ill- L!cenciado pela Camara por motivo de doen<;:a, com remunera<;:ao, desde que, o afastamento nao ultrapasse 
cento e vinte dias por sessao legislativa. 
IV- Para desempenhar missoes temporarias de carater cultura l ou de interesse do M unicipio. 
V- A Vereadora gestante licenciada pela Camara, pelo prazo de 120 dias, sem prejufzo da remunera<;:ao. 

Art. 87. Exercicio da Suplencia : 
§1!! . 0 Suplente deve ser convocado em todos os casas de vaga ou licen<;:a . 
§2!! . Ocorrendo vaga e nao havendo suplente, se faltarem mais de 15 meses para o termino do mandata, a Camara 
representara a Justi<;:a eleitoral para a realiza<;:ao das elei<;:oes para preenche-las. 

Art. 88. A remunera<;:ao dos Vereadores sera fixada em cada legislatura para subseqUente, observado o que dispoe 
o art. 29, inciso VIda Constitui<;:ao Federal e os criterios estabelecidos nesta Lei Organica. 
§1!! . Serao descontadas, nos termos da lei, as faltas as sessoes e ausencias no momenta das vota<;:oes, exceto se 
justificada previamente e acatada pela mesa da Camara. 
§2!! . Em caso de falta de qualquer membra da mesa alem dos descontos previstos no paragrafo anterior, sofrerao 
estes proporcionalmente descontos dos seus vencimentos como membros da mesa e o Vereador que o substituir 
tera direito a parte do vencimento por aquele perdido. 
§3!!. 0 subsfdio do Vereador sera efetuado proporcional a freqUencia nas sessoes ordinarias. 

Art. 89. Antes da posse e ao termino do mandata, os Vereadores deverao apresentar declara<;:ao de bens. 

SEC:;AO VI 
DA FISCALIZAC:;AO CONTABIL, FINANCEIRA, 

ORC:;AMENTARIA E PATRIMONIAL 
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Art. 90. A Fiscalizac;:ao Contabil, financeira, orc;:amentaria, operacional e patrimonial do Municipio e das entidades 

da administrac;:ao indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, e aplicac;:ao das subvenc;:oes e 
renuncia de receitas, sera exercida pela Camara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle 
internode cada poder. 

§1!! . Prestara contas qualquer pessoa ffsica ou jurfdica, entidade publica ou privada, que utilize, arrecade, guarde 
ou administre dinheiro, bens e valores publico ou pelos quais o Municipio responda, ou que, em nome deste, 
assuma obrigac;:oes de natureza pecuniaria. 
§2!!. 0 Executivo Municipal tern o dever precipuo de enviar a Camara Municipal, quando solicitado, no prazo 
maximo de trinta dias, informac;:oes referentes de recursos, convenios e contratos celebrados para realizac;:ao de 
obras no Municipio. 

Art. 91. 0 controle externo da Camara Municipal sera exercido com auxflio do Tribunal de Contas do Estado de 
Alagoas atraves de parecer previo sobre as Contas que o Prefeito e a mesa da Camara deverao prestar anualmente 
e de inspec;:ao e auditoria em 6rgaos e entidades publicas. 
§1!! . As contas deverao ser apresentadas 90 dias ap6s o encerramento do exercicio financeiro ; 
§2!! . Se ate este prazo nao tiverem sido apresentadas as contas a comissao permanente de fiscalizac;:ao o fara em 

30 dias; 
§3!! . Apresentada as contas o Presidente da Camara atraves de edital as colocara pelo prazo de 60 dias, a 
disposic;:ao de qualquer contribuinte, para exame e apreciac;:ao o qual podera questionara legitimidade na forma da 
lei; 
§4!! . Vencido o prazo do paragrafo anterior, as contas e as questoes levantadas serao enviadas ao Tribunal de 
Contas para emissao do parecer previo. 

Art. 92. A comissao de fiscalizac;:ao diante de indfcios de despesas nao autorizadas, ainda que sob forma de 

investimentos nao programados ou de subsfdios nao aprovados ou tomando conhecimento de irregularidades ou 
ilegalidades, podera solicitar da autoridade responsavel que no prazo de 5 dias preste esclarecimentos 
necessarios. 
§1!!. Nao prestado os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissao de fiscalizac;:ao, solicitara do 
Tribunal de Contas, pronunciamento conclusivo sobre a materia em carater de urgencia. 
§2!! . Entendendo, o Tribunal de Contas, irregular a despesa ou ato ilegal, a comissao de fiscalizac;:ao se julgar que o 
gasto possa causar danos irreparaveis ou grave lesao a economia publica, propora a Camara Municipal a sua 

sustac;:ao. 
§3!! . No caso de contrato, o ato de sustac;:ao sera· adotado diretaniente pela Camara Municipal, que solicitara, de 
imediato, ao Poder Executivo as medidas cabfveis. 
§4!! . Se a Camara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, nao efetivar as medidas cabfveis, o Tribunal 

de Contas decidira a respeito, e as decisoes de que resulte imputac;:ao de debito ou multa terao eficacia de titulo 
executivo. 

Art. 93. Os Poderes Legislativo e Executivo manterao de forma integrada sistema de controle interno com a 
finalidade de: 
1- Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execuc;:ao dos programas de governo e dos 
orc;:amentos do Municipio; 
II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficacia e eficiencia da gestao orc;:amentaria, financeira 
e patrimonial nos 6rgaos e entidade da Administrac;:ao Municipal, bern como da aplicac;:ao de recursos publicos 

municipais por entidade de direito privado. 
Ill - Exercer o controle das operac;:oes de credito, avais e garantias, bern como dos direitos e deveres do Municipio. 
IV- Apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 
Paragrafo Unico. Qualquer cidadao, partido politico, associac;:ao ou sindicato e parte legftima para denunciar 
irregularidade ou ilegalidade perante a comissao permanente de fiscalizac;:ao da Camara Municipal. 

CAPITULO II 
DO PODER EXECUTIVO 

SEc;:Ao I 
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DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

Art. 94. 0 Poder Executive e exercido pelo prefeito municipal, auxiliado pelos secretaries municipais. 

Art. 95. A elei~;ao do Prefeito e do Vice-Prefeito, para mandata de quatro anos dar-se-a mediante pleito direto e 
simultaneo realizado em todo pais ate 90 dias antes do termino do mandata dos seus antecessores. 

Art. 96. 0 Prefeito e o Vice-Prefeito tomarao posse em sessao da Camara Municipal no dia primeiro de janeiro do 
ano subsequente a elei~;ao, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constitui~;ao Municipal (Lei 
Organica), observar as leis e promover o bern geral do Municipio. 
Paragrafo Unico. Se decorrer dos 10 dias da data fixada para posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito, salvo motivos de 
for~;a maior, aceitos pela Camara, nao tiver assumido o cargo, este sera declarado vago. 

Art. 97. Substituira o Prefeito no caso de impedimenta e suceder-lhe-a, no caso de vaga o Vice-Prefeito 
§1!! . 0 Vice-Prefeito, alem de outras atribui~;oes que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliara o 
prefeito, sempre que for convocado para miss6es especiais. 
§2!! . A investidura do Vice-Prefeito em secretaria municipal nao impedira as fun~;oes previstas no paragrafo 
anterior. 

Art. 98. Em caso de impedimenta do Prefeito e Vice-Prefeito ou vacancia dos respectivos cargos, sera chamado ao 
exercicio do cargo de Prefeito o Presidente da Camara Municipal. 

...p. Paragrafo Unico. 0 Presidente da Camara Municipal nao podera se recusar a assumir o cargo de Prefeito, sob pena 
de perda de seu cargo legislative, salvo se do exercicio resultar incompatibilidade eleitoral, caso em que, sendo 

L candidate a outro cargo eletivo, tera que renunciar ao cargo da mesa da Camara, no mesmo prazo fixado em lei 
para desincompatibiliza~;ao . 

Art. 99. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nos primeiros dois anos de mandata far-se-a elei~;ao 
nov~nta dias depois de aberta a ultima vaga. 
§1!! . Ocorrendo a vacancia nos ultimos 2 anos de mandata a elei~;ao para ambos OS cargos sera feita 30 dias depois 
de aberta a ultima vaga, pela Camara Municipal, na forma da lei . 
§2!!. Em qualquer dos casas, os eleitos deverao completar o perfodo dos seus antecessores. 

Art. 100. Prefeito e Vice-Prefeito nao poderao sem licen~;a da Camara Municipal, ausentar-se do Municipio por 
perfodo superior a 15 dias, sob pena de perda de mandata. 

Art. 101. Os :;ubsfdios de Prefeito e Vice-Prefeito terao como base o artigo 29, inciso V da Constitui~;ao Federal. 

Art. 102. 0 Prefeito eo Vice-Prefeito nao poderao desde a posse, sob pena de perda do mandata: 
I - Firmar ou manter contrato com o Municipio ou com suas autarquias, empresas publicas, sociedades de 
economia mistas, funda~;6es ou empresas concessionarias de servi~;o publico municipal, salvo quando o contrato 
obedecer a clausulas uniformes; 
II - Aceitar ou exercer cargo, fun~;ao ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissfveis ad nutum, na 
administra~;ao publica direta ou indireta, ressalvada as posses em virtude de concurso publico, aplicando-se, nesta 
hip6tese,o disposto no art. 38 da Constitui~;ao Federal; 
Ill - Ser titular de mais de urn mandata eletivo; 
IV- Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas no inciso I deste artigo; 
V- Ser proprietario, controlador ou diretor de empresas que goze de favor decorrente de contrato celebrado com 
o Municipio ou nela exercer fun~;ao remunerada; 
VI - Fixar residencia fora do Municipio. 
Paragrafo Unico. 0 Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores municipais, bern como as pessoas 
ligadas a qualquer deles por matrimonio ou parentesco, afim ou consangufneo ate o segundo grau, ou por ado~;ao, 

nao poderao contratar com o Municipio, subsistindo a proibi~;ao ate 6 meses ap6s findas as respectivas fun~;oes, 
ressalvados os contratos cujas clausulas e condi~;oes sejam uniformes para todos os interessados. 

I 
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Art. 103. 0 Prefeito, regu larmente licenciado, tera direito a perceber remunerac;:ao, quando: 
1- lmpossib ili tado para o exercfcio do cargo par motive de doenc;:a devidamente comprovada; 
II- A servic;:o ou em missao de representac;:ao do Municipio. 

SEc;:Ao II 
DAS ATRIBUic;:OES E RESPONSABILIDADES DO PREFEITO 

Art. 104. Compete, privativamente, ao Prefeito: 

1- Nomear e exonerar os secretaries municipais e demais cargos, nos termos da lei ; 
II - Exercer, como auxflio dos secretaries municipais, a direc;:ao superior da administrac;:ao Municipal; 
Ill- Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, regulamentos, portarias para sua fie l 
execuc;:ao; 
IV- Vetar projetos de lei, total ou parcial mente dando justificativa do veto, expondo as justificativas do veto; 
V- Dispor sabre a organizac;:ao e funcionamento da Administrac;:ao Municipal, na forma da lei; 
VI- Comparecer ou remeter mensagem e plano de governo a Clmara Municipal par ocasiao de abertura da sessao 
legislativa, expondo a situac;:ao do Municipio e so licitando as providencias que julgar necessarias; 
VII- Nomear, apes a aprovac;:ao pela Camara Municipal, os servidores que a lei assim determinar; 
VIII- Enviar a Camara Municipal o plano plurianual, o projeto de Lei de Diretrizes Orc;:amentarias e as propostas de 

orc;:amentos previstos nessa Lei Organica; 
IX- Enviar a Camara Municipal, ate o decimo quinto dia domes subsequente, os balancetes e extratos bancarios da 
Prefeitura Municipal, nos termos da lei, bem como, prestar anualmente a Camara, dentro de noventa dias apes a 
abertura da sessao legislativa, as contas referentes ao exercfcio anterior; 
X- Prover e extinguir os cargos publicos municipais na forma da lei; 
XI- Remeter a Camara Municipal, ate o dia 20 de cada mes, as parcelas das dotac;:oes orc;:amentarias que devem ser 
despendidas por duodecimos; 
XIII - Exercer outras atribuic;:oes previstas nesta Lei Organica ; 
XIV- ·lnformar a popu lac;:ao mensalmente, par meios eficazes, sabre receitas e despesas da prefeitura, bem como, 
sabre pianos e programas em implantac;:ao; 
XV- Apresentar, anualmente, a Camara, relaterio circunstanciado sabre o estado das obras e dos servic;:os 
municipais assim como o programa da administrac;:ao para o ana seguinte; 
XVI- Representar o Municipio em jufzo ou fora dele; 
XVII - Prestar a Camara Municipal, dentro de 20 dias uteis, as informac;:oes solicitadas; 

XVI II - Solicitar a intervenc;:ao estadual no Municipio, nos termos da Constituic;:ao Estadual; 
XIX- Convocar extraordinariamente a Camara Municipal para deliberar sabre materia de interesse publico 

relevante e urgente; 
XX- Alienar bens imeveis, mediante previa e expressa autorizac;:ao da Camara Mun icipal; 
XXI - Conceder, permitir ou autorizar o usa dos bens municipais par terceiros, nos termos da lei; 
XX II - Conceder ou permitir, na forma da lei ~ a execuc;:ao de servic;:os publicos por terceiros; 
XXII I- Executar o orc;:amento; 
XXIV- Aplicar mu ltas previstas em leis e contratos; 
XXV- Fixar os prec;:os dos servic;:os publicos, observados os criterios estabelecidos em lei; 
XXVI- Contrair emprestimos e realizar operac;:oes de credito, com previa autorizac;:ao da Camara Municipal; 

XXVII - Celebrar convenios com entidades publicas ou particulares, com previa autorizac;:ao do poder Legislative, 
remetendo cepia fiel do inteiro tear dos instrumentos respectivos a Camara Municipal de Monteir6polis, no prazo 

de 5 dias, contados da data da assinatura ; 
XXVIII - Abrir credito extraordinario nos casas de calamidade publica, comunicando o fato a Camara Municipal; 

XXIX- Determinar a abertura de sindicancia e a instaurac;:ao de inquerito administrative; 
XXX- Aprovar projetos tecnicos de edificac;:ao, de arruamento e de loteamento; 
XXXI- Desapropriar bens, mediante a expedic;:ao de atos de declarac;:ao de utilidade ou necessidade publicas, ou de 

interesse social ; 
XXXII- Solicitar auxflio dos 6rgaos de seguranc;:a para o cumprimento de seus atos; 

34 



ESTADO DE ALAGOAS 
A I 

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS 
Rua Antonio Prudente de Melo s/ n, Centro - CEP 57440-000 
CNPJ: 00.416.474/0001-19 

XXXIII- Dispor sabre o regime de previdencia complementar dos servidores publicos municipais titulares de cargo 
efetivo; 
Paragrafo Unico. 0 Prefeito Municipal podera delegar as atribui~oes mencionadas nos incises V eX. 

SE~AO Ill 
DA PERDA E DA EXTIN~AO DO MANDATO DO PREFEITO 

Art. 105. Os crimes que o Prefeito praticar, no exerdcio do mandata ou em decorrencia dele, por infra~oes penais 
com uns ou por crime de responsabilidade, serao julgados perante o Tribunal de Justi~a do Estado. 

Art. 106. Sera declarado vago, pela Camara Municipal, o cargo de Prefeito quando: 
1- Ocorrer fa lecimento, renuncia ou condena~ao por crime funcional ou eleitoral; 

_.. II- Deixar de to mar posse sem motive justa aceito pela Camara, dentro do prazo de 10 dias; 
Il l- lnfringir normas da Constitui~ao Federal e desta Lei Organica; 
IV- Perder ou tiver suspensos os direitos politicos. 

Art. 107. Sao infra~oes polftico-administrativas do Prefeito as previstas em lei federal e nest a Lei Organica . 
§1!! . A Camara Municipal, tomando conhecimento de qualquer ato do Prefeito que possa configurar infra~ao penal 
comum ou crime de responsabi lidade, nomeara comissao especia l para apurar os fates que, no prazo de 30 dias, 
deverao se apreciados pelo plenario. 
§2!! . Se o Plenario entender procedentes as acusa~oes determinara o envio do apurado a Procuradoria Geral da 
Justi~a para as providencias, se nao determinara o arquivamento, publicado as conclusoes de ambas decisoes. 
§3!! . Recebida a denuncia contra o Prefeito, pelo Tribunal de Justi~a, a Camara decid ira sabre des igna~ao de 
Procurador para assistente de acusa~ao . 

§4!! . 0 Prefeito ficara suspenso de suas fun~oes com o recebimento da denuncia pelo Tribunal de Justi~a, que 
cessara ate 180 dias se nao tiver concluido o julgamento, sem prejuizo do regular prosseguimento do processo. 

CAPITULO Ill 

DOS SECRETARIOS MUNICIPAlS 

Art. 108. Os Secretaries Municipais, como agentes politicos, serao escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 
anos no exerdcio dos direitos politicos e preferencialmente eleitores residentes no Municipio. 
§1!! . Aplica-se a esse artigo, no que couber, as disposi~oes constantes no art. 84 desta Lei Organica . 
§2!! . Compete aos Secretaries Municipais, alem de outras atribu i ~oes estabelecidas em lei e nesta Lei Organica : 
1- Exercer a orienta~ao, coordena~ao e supervisao dos 6rgaos e entidades da Admin i stra~ao Municipal na area de 
sua competencia e referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito; 
II - Apresentar ao Prefeito, relat6rios peri6dicos de sua gestao na secretaria; 
IV- Praticar os atos pertinentes as atribui~oes que I he forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito; 
V- Comparecer a Camara Municipa l, obrigatoriamente, sempre que convocado pela mesma, para presta~ao de 
esclarecimentos oficiais; 
§3!! . A infra~ao do incise V deste artigo, sem justifica~ao, importa em crime de responsabi lidade, nos termos da lei 
federal ; 
§4!! . Sera submetido ao voto de desconfian~a punido com perda da fun~ao publica o secretario que: 
1- Desviar de sua fun~ao ; 

II- Nao comparecer a Camara Municipal quando oficia lmente convocado a prestar esclarecimentos; 
Ill- Cometer ato de improbidade previsto na lei 8.429/92; 
§5!!. 0 voto de desconfian~a sera acolhido por dais ter~os dos membros da Camara Municipal. 
§6!! . 0 regimento interne dispora sabre o procedimento do voto de desconfian~a . 

Art. 109. Lei Complementar Dispora sabre a cria ~ao, est r utura~ao e competencias das secretarias municipais ou 
6rgaos equivalentes. 
Paragrafo Unico. Nenhum 6rgao da Admin ist ra~ao Publica Municipal direta ou indireta, deixara de ter vincula~ao 
estrutural e hierarquica. 
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Art. 110. 0 Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios Municipais, os dirigentes de 6rgaos de entidades da Administrac;:ao 
no ato da posse e termino do mandata, deverao fazer declarac;:ao publica de bens. 

Art.111. Os secretario Municipais ou equivalentes respondem, juntamente com o Prefeito Municipal, 
solidariamente, pelos atos que assinarem, ordenarem e praticarem. 

CAPITULO IV 

DA PROCURADORIA GERAL E DA ASSISTENCIA JUDICIARIA DO MUNiciPIO 

Art. 112. A Procuradoria Geral do Municipio e a instituic;:ao que representa, como advocacia geral, o Municipio, 
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organizac;:ao e 
funcionamento, as atividades de Consultoria e Assessoramento Jurfdico ao poder Executivo. 
§1!! . A Procuradoria Geral do Municipio tern por Chefe o Procurador Geral do Municipio nomeado pelo Prefeito 
dentre integrantes da carreira de Procurador Municipal, maiores de 35 anos, ap6s aprovac;:ao de seu nome, 
mediante arguic;:ao publica, pelo voto secreta e maioria absoluta dos membros da Camara Municipal, para 
mandata de 2 anos, permitida a reconduc;:ao. 
§2!!. A destituic;:ao do Procurador Geral do Municipio, pelo Prefeito, devera ser precedida de autorizac;:ao da 
maioria absoluta da Camara Municipal. 

Art. 113. 0 ingresso na carreira de Procurador Municipal far-se-a mediante concurso publico de provas e tftulos, 
assegurada a participac;:ao da ordem dos advogados do Brasil em sua realizac;:ao, inclusive na elaborac;:ao do 
programa e quesitos das provas observadas, nas nomeac;:oes, a ordem de classificac;:ao. 

Art. 114. A assistencia judiciaria no Municipio de Monteir6polis tera atuac;:ao integrada ao quadro de pessoal da 
Prefeitura para atendimento aos carentes de justic;:a gratuita dos Munfcipes comprovadamente pobres. 

CAPITULO V 

DA GUARDA MUNICIPAL 

Art. 115. A Guarda Municipal, corporal civil, destina-se ao policiamento administrativo da cidade, competindo-lhe 
guardar e proteger os bens, servic;:os e instalac;:oes do Municipio e tera organizac;:ao, funcionamento e comando na 
forma da lei complementar. 
I - incluem-se entre as atividades da Guarda Municipal : 
a) a protec;:ao dos parques, jardins, monumentos em seus predios e ediffcios publicos; 
b) o zelo pelo patrim6nio publico nos limites do poder de polfcia do Municipio; 
c) a seguranc;:a das autoridades municipais; 
d) guardas auxiliares do transito para controle nos estacionamentos da Prefeitura e auxflio ao policiamento do 
transito da cidade; 
e) guarda de seguranc;:a para coadjuvar no policiam ento da cidade para as demais atividades nao especificadas 
acima. 
II - 0 uso de arma de fogo pela Guarda Municipal obedecera ao regulamento pela legislac;:ao federal e estadual; 
Ill- A lei que dispuser sobre a Guarda Municipal estabelecera sua organizac;:ao e competencia. 

CAPITULO VI 

DA TRANSic;AO ADMINISTRATIVA 

Art. 116. 0 atual Prefeito e Presidente da mesa da Camara constituirao, nos 6rgaos que dirigem, uma comissao de 
lnventario que tera a finalidade de levantar o inventario dos bens patrimoniais, m6veis e im6veis, e dos 
documentos e valores que deverao ser entregue ao novo titular eleito. 
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Art. 117. A comissao de que trata o artigo anterior devera ser instalada com antecedencia minima de 10 dias uteis 
em rela~ao a data por lei estabelecida para a posse e transmissao do cargo - 1!! de janeiro do exercicio 
subsequente aquele em que ocorreram as elei~6es . 

Art. 118. Comporao a comissao de lnventario servidores da respectiva Prefeitura ou Camara Municipal, devendo 
sera mesma presidida por membra escolhido pelo atual titular. 
Paragrafo Unico. Devera ainda participar da comissao, na qualidade de membra, urn ou mais representantes do 
Prefeito eleito, se este o indicar ate a data prevista no art.111. 

Art. 119. Alem do levantamento dos bens patrimoniais, m6veis e im6veis, cabera, ainda a Comissao de lnventario 
providenciar: 
§1!!. Para o Prefeito e Presidente da Camara: 
a) o levantamento dos credores, discriminando nomes, valores e vencimentos respectivos; 
b) o levantamento dos contratos e convenios a serem executados e pagos no exercicio subsequente aquele em 
que se deram as elei~6es ; 

c) a rela~ao de processes e papeis a regularizar, com registro de sua natureza, indica~ao dos responsaveis e valores 
respectivos; 
d) a rela~ao dos documentos existentes em cafre; 
e) rela~ao das contas bancarias e os valores dos respectivos saldos, com a concilia~6es, se necessarias; 
§2!!. No caso do Presidente da Camara, acrescentar-se-a as rela~6es e listagens referidas no §1!! deste artigo os 
seguintes dados: 
a) Levantamento dos bens municipais sob responsabilidade da Camara; 
b) A rela~ao dos livros de que a Camara dispuser. 

Art. 120. Concluidos os trabalhos da Comissao, o Presidente e demais membros rubricarao todas as pe~as e 
rela~6es produzidas, que passarao a fazer parte integrante do termo de transmissao de cargo . 

TITULO Ill 
DA TRIBUTA~AO, DAS FINAN~AS E DOS OR~AMENTOS 

CAPITULO I 
DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL 

SE~AO I 
DOS TRIBUTOS MUNiciPAlS 

Art. 121. Compete ao municipio instituir os seguintes tributes: 
1- Impastos previstos nesta lei e outros que venham a ser de sua competencia; 
II - Taxas, em razao do exercicio do poder de policia ou pela utiliza~ao efetiva ou potencial de servi~os publicos 
especificos e divisfveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposi~ao ; 

Ill- Contribui~ao de melhoria com obras publicas; 
IV- Contribui~ao, cobrada de seus servidores para custeio, em beneficia destes, de sistemas de previdencia e 
assistencia social. 
§1!!. Os impastos, sempre que possfvel, terao carater pessoal e serao graduados segundo a capacidade econ6mica 
do contribuinte, facultado a administra~ao tributaria, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrim6nio, os rendimentos e as atividades 
econ6micas do contribuinte. 
§2!!, As taxas nao poderao ter base de calculo propria de impastos. 

Art. 122. Compete ao municipio instituir impastos sabre : 
1- propriedade predial e territorial urbana; 
II- transmissao intervivos a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens im6veis, por natureza ou acessao fisica, e de 
direitos rea is sabre im6veis exceto os de garantia, bern como cessao de direitos a sua aquisi~ao ; 

Ill - servi~os de qualquer natureza nao compreendidos na competencia do Estado e definidos em lei complementar 
federal. 
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§1!!. A lei municipal podera estabelecer alfquotas progressivas do impasto previsto no inciso 1, em razao do 
cumprimento da fun~;ao social da propriedade. 
§2!!. A propriedade urbana cumpre sua fun~;ao social, para os efeitos do paragrafo anterior, quando atende as 
exigencias fundamentais de ordena~;ao da cidade expressas no Plano Diretor. 
§3!!. A progressividade referida no § 1!! o sera no tempo, mediante lei especifica, para area inclufda no Plano 
Diretor, e sua exigencia subordinada a lei federal. 
§4!!. A progressividade referida no paragrafo anterior sera precedida de parcelamento ou edifica~;ao compuls6rios. 
§5!!. Lei municipal estabelecera criterios objetivos para a edi~;ao e atualiza~;ao da planta generica de valores de 
im6veis, de dois em dois anos, tendo em vista a incidencia do impasto previsto no inciso 1. 
§6!!. 0 impasto previsto no lnciso II : 
a) nao incide sobre a transmissao de bens ou direitos incorporados no patrim6nio de pessoa jurfdica em realiza~;ao 
de capital, nem sobre a transmissao de bens ou direitos decorrentes de fusao, incorpora~;ao, cisao ou extin~;ao de 
pessoa jurfdica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquiren_te for a compra e venda desses bens 
ou direitos, loca~;ao de bens im6veis ou arrendamento mercantil; 
b) incide sobre bern situado no territ6rio municipal. 

SE(:AO II 
DAS UMITA(:OES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 123. Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado ao municipio: 
1- Exigir ou aumentar tributo sem lei que estabele~;a; 
II- lnstituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situa~;ao equivalente, proibida qualquer 
distin~;ao em razao de ocupa~;ao profissional ou fun~;ao por eles exercida, independentemente da denomina~;ao 
jurfdica dos rendimentos, tftulos ou direitos; 
Ill- Cobrar tributos : 
a) em rela~;ao a fatos geradores ocorridos antes do infcio da vigencia da lei que houver institufdo ou aumentado; 
b) no mesmo exerdcio financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 
c) ar:tes de decorrido 90 (noventa) dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
observando o disposto na alfnea b. 
IV- estabelecer limita~;oes ao tratego de pessoas ou bens por meio de tributo, ressalvada a cobran~;a de pedagio 
pela utiliza~;ao de vias conservadas pelo municipio; 
V- instituir impastos sobre: 
a) o patrim6nio, a renda ou os servi~;os da uniao, do estado e de ouiros municlpios; 
b) os templos de qualquer culto; 
c) o patrim6nio, a renda ou os servi~;os dos partidos politicos, inclusive suas funda~;oes, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das institui~;oes de educa~;ao e de assistencia social sem fins lucrativos, atendidos os requisites da 
lei; 
d) os livros, jornais peri6dicos eo papel destinado a sua impressao. 
§1!!. A proibi~;ao do inciso V, alfnea "a", e extensiva as autarquias e as funda~;oes mantidas pelo municipio no que 
se refere ao patrim6nio, a renda e aos servi~;os vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes. 
§2!!. As proibi~;oes do inciso v, alfnea "a" e do paragrafo anterior, nao se aplicam ao patrim6nio, a renda e aos 
servi~;os relacionados com explora~;ao de atividades econ6micas regidas pelas normas aplicaveis a 
empreendimentos privados ou em que haja contrapresta~;ao ou pagamento de pre~;os ou tarifas pelo usuario, nem 
exonera o promitente comprador da obriga~;ao de pagar impasto relativamente ao bern im6vel. 
§3!!. As proibi~;oes expressas no inciso V, alfneas "b" e "c", compreendem somente o patrim6nio, a renda e os 
servi~;os relacionados com as finalidades essenciais das entidades nele mencionadas. 
§4!!. Qualquer isen~;ao, redu~;ao da base de calculo, concessao de credito presumindo, anistia ou remissao que 
envolva materia tributaria ou previdenciaria, s6 podera ser concedida mediante lei especifica, que regule 
exclusivamente as materias enumeradas no§ 3!! ou o correspondente tributo ou contribui~;ao. 
§5!!. A lei podera atribuir a sujeito passivo de obriga~;ao tributaria a condi~;ao de responsavel pelo pagamento de 
impasto ou contribui~;ao, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 
restitui~;ao da quantia paga, nao se realize o fato gerador presumido. 
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Art. 124. A contribui~ao de melhoria sera cobrada dos proprietaries de imoveis va lorizados por obras publicas 
municipais, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acrescimo de va lor que da obra 
resu lta para cada im6vel beneficiado. 

Art. 125. E vedado ao municipio estabelecer diferenc;:a tributaria entre bens e servi~os de qualquer natureza, em 
razao de sua precedencia ou destino. 

Art. 126. E vedada a cobra n ~a de taxas: 
1- Pelo exercicio do direito de petic;:ao a Administra~ao Publica em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
de poder; 
II - Para a obten~ao de certidoes em reparti~oes publicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situa~oes de 
interesse pessoal. 

CAPITULO II 
DA RECEITA E DESPESA 

Art. 127. A receita municipal constituir-se-a da arrecada~ao dos tributes municipais, da participa~ao em tributes da 
Un iao e do Estado, dos recursos resu ltantes do Fundo de Participac;:ao dos Municipios e da u ti l iza~ao de seus bens, 
servi~os, atividades e de outros ingresses. 

Art. 128. Pertencem ao Municipio: 
I - o produto da arrecada~ao do Impasto da Uniao sobre Rendas e Proventos de qualquer natureza, incidente na 
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, pela administra~ao direta, autarquias e funda~oes municipais; 
II- cinquenta por cento do produto da arrecada~ao do Impasto da Uniao sobre a Propriedade Territorial Rural, e 
relativamente aos imoveis situados no Municipio; 
Ill - cinquenta por cento do produto de arrecada~ao do :mposto do Estado sobre a Propriedade de vefcu los 
Automotores licenciados no territorio municipal; 
IV - . vi nte e cinco por cento do produto da arrecada~ao do lmposto do Estado sobre Opera~oes relativas a 
Ci rcula~ao de Mercadorias e sobre a Presta~ao de Servi~os de Transporte interestadual e intermunicipal de 
Comunica~ao; 

V- a parte correspondente ao Fundo de Participa~ao do Municipio (FPM), como estabelecido no lnciso I, do Artigo 
159 da Constitui~ao Federal; 
VI- a parte da arrecadac;:ao do Impasto sobre Operac;:oes Financelras, incidentes na operac;:ao de origem sobre o 
outro, quando considerado ativo financeiro ou instrumento cambia l, na forma do § 5Q do Art. 153 da Constitui~ao 
Federal; 
VII - vinte e cinco por cento, dos dez por cento recebidos pelo Estado referente ao produto da arrecada~ao do 
lmposto Sobre Produtos lndustrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas exporta~oes de produtos 
industrializados. 

Art. 129. A fixa~ao dos pre~os publicos, devidos pela utiliza~ao de bens, servic;:os e atividades municipais, sera 
estabelecida pelo Prefeito mediante edic;:ao de decreto. 
Pan1grafo Unico. As tarifas dos servi~os publicos deverao cobrir os seus custos, sendo reajustaveis quando se 
tornarem deficitarias ou excedentes. 

Art. 130. Nenhum contribuinte sera obrigado ao pagamento de qualquer tributo lan~ado pela Prefeitura, sem 
previa notifica~ao . 

Paragrafo Unico- Do lan~amento do tributo cabe recurso ao Prefeito, assegurado para sua interposi~ao o prazo de 
15 (quinze) dias, contados da notifica~ao. 

Art. 131. A isen~ao, a anistia e a remissao relativas a tributos e as penalidades so poderao ser concedidos em 
carater generico e fundadas em interesse publico justificado, sob pena de nu lidade do ato. 

Art. 132. A i sen~ao somente podera ser concedida por lei que trate do tribute respective, ou por lei especifica . 
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Paragrafo Onico - 0 "quorum" para aprovac;:ao da lei que concede isenc;:ao, anistia ou remissao sera de maioria 
absoluta . 

Art. 133. 0 Executive fica obrigado a, no primeiro ano do mandate, reavaliar as isenc;:oes, anistias e remissoes em 
vigore a proper as medidas cabfveis, ate o final do referido exercfcio. 
Paragrafo Onico. A ausencia das medidas previstas no artigo anterior importa na manutenc;:ao das isenc;:oes, das 
anistias e das remissoes. 

Art. 134. Lei Municipal estabelecera a forma da impugnac;:ao do lanc;:amento e dos recursos cabfveis quando 
mantido o lanc;:amento. 
Paragrafo Onico - Ao Prefeito cabera decidir o recurso, ouvido o auxiliar direto, encarregado de financ;:as 
municipais. 

Art. 135. 0 Municipio e obrigado a prestar a todo contribuinte os esclarecimentos necessaries sobre a tributac;:ao 
municipal, devendo, para tal, manter servic;:o especffico. 

Art. 136. Qualquer notificac;:ao ao contribuinte devera ser feita pessoalmente ou por via postal sob registro, sendo 
que, na ausencia do contribuinte, podera ser feita ao seu representante ou preposto e, se em Iugar incerto e nao 
sabido, por edital. 

Art. 137. A notificac;:ao exigida sera dispensada quando autorizac;:ao do pagamento do tribute se der na forma 
estabelecida pela lei. 

Art. 138. A falta das medidas cabfveis na defesa das rendas municipais e considerada infrac;:ao polftico
administrativa, imputada ao Chefe do Executive, independentemente da obrigac;:ao de ressarcir os prejufzos 
causados ao erario municipal. 

Art. 139. 0 Executive e obrigado a encaminhar, junto com o projeto de lei orc;:amentaria, demonstrative da 
estimativa de compensac;:ao da renuncia de receita e da margem de expansao das despesas obrigat6rias de carater 
continuado. 

Art. 140. A Despesa Publica atendera aos princfpios estabelecidos na Constituic;:ao Federal, as normas de direito 
financeiro, devendo obrigatoriamente center os documentos fiscais. 

Art. 141. Nenhuma despesa sera ordenada ou rea lizada sem que existam recursos orc;:amentarios ou credito 
autorizado pela Camara Municipal. 

Art. 142. Nenhuma Lei que erie ou aumente despesa sera executada, sem que dela conste a indicac;:ao do recurso 
para atendimento do correspondente encargo, devendo obrigatoriamente ser apresentado um projeto especffico 
global da obra ou servic;:o para sua aprovac;:ao. 

Art. 143. As disponibilidades de caixa do Municipio, de suas autarquias e fundac;:oes e das empresas por ele 
controladas serao depositadas em instituic;:oes financeiras oficiais, salvo nos casos previstos em lei. 

CAPITULO Ill 
DO OR<;AMENTO 

Art. 144. Leis de iniciativa do prefeito estabelecerao : 
1- o Plano Plurianual ; 
II- as diretrizes orc;:amentarias; 
Ill- os orc;:amentos anuais. 
§1!!. A elaborac;:ao e a execuc;:ao da Lei Orc;:amentaria Anual e Plurianual de investimentos obedecera as regras 
estabelecidas na Constituic;:ao Federal, nas normas de Direito Financeiro e nos preceitos desta Lei Organica . 
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§2!!. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecera as diretrizes, objetivos e metas da Administra~ao Municipal 
para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de dura~ao continuada. 
§3!!. A Lei de Diretrizes Or~amentarias estabelecera metas e prioridades da Administra~ao Municipal, incluindo as 
despesas de capital para o exercicio financeiro subsequente, orientara a elabora~ao da Or~amentaria Anual e 
dispora sobre as altera~6es na legisla~ao tributaria . 
§4!!, 0 poder executive publicara, ate o dia 20 (vinte) de cada mes, o balancete das contas municipais. 

Art. 145. 0 projeto de lei relative ao Plano Plurianual, Diretrizes Or~amentarias e ao Or~amento anual e os creditos 
adicionais serao apreciados pela Comissao Permanente de Or~amento e Finan~as, a qual cabera: 
1- examinar emiti r parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal; 
II - examinar e emitir parecer sobre os pianos e programas de investimentos e exercer o acompanhamento e 
fiscaliza~ao or~amentaria, sem prejufzo de atua~ao das demais Comiss6es da Camara : 
§1!!. As emendas serao apresentadas na Comissao, que sobre elas emitira parecer, e apreciadas na forma 
regimental. 
§2!!. As emendas ao projeto de lei do or~amento anual ou aos projetos que o modificam somente podem ser 
aprovados caso: 
1- sejam compatfveis como Plano Plurianual ; 
II- indiquem os recursos necessaries, admitidos apenas os provenientes de anula~ao de despesa, exclufdas as que 
incidem sobre : 
a) dota~6es para pessoal e seus encargos; 
b) servi~o de dfvida; 
Ill - sejam relacionados: 
a) com a corre~ao de erros ou omiss6es, ou ; 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
§3!!. Os recursos que, em decorrencia de veto, emenda ou rejei~ao do projeto de lei or~amentaria anual, ficarem 
sem despesas correspondentes poderao ser utilizados, conforme o caso, mediante creditos especiais ou 
suplementares, com previae especifica autoriza~ao legislativa. 
§4!!. As emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Or~amentarias nao poderao ser aprovadas quando incompatfveis 
com 'o Plano Plurianual. 

Art. 146. A lei or~amentaria anual compreendera : 
I - o or~amento fiscal referente aos Poderes Municipais, fundos, 6rgaos e entidades da administra~ao direta e 
indireta, inclusive funda~6es institufdas e mantidas pela Administra·~ao Publica Municipal ; 
II - o or~amento de investimentos das empresas em que o Municipio, direta ou indiretamente, detenha capital 
socia l com direito a voto; 
Ill - o or~amento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e 6rgaos a elas vinculados, da administra~ao 
direta e indireta, bem como os fundos e funda~6es institufdos e mantidos pelo Poder Publico Municipal. 

Art. 147. 0 Prefeito enviara a Camara no prazo consignado na Lei Complementar Federal, a proposta de 
Or~amento Anual do Municipio para o exercicio seguinte: 
§1!!. 0 nao cumprimento do disposto no Caput deste artigo implicara a elabora~ao pela Camara, 
independentemente do envio da proposta da competente Lei de Meios, tomando por base a lei or~amentaria em 
vigor. 
§2!!. 0 Prefeito podera enviar mensagem a Camara, para proper a modifica~ao do projeto de lei or~amentaria , 

enquanto nao iniciada a vota~ao da parte que deseja alterar. 

Art. 148. A Camara enviando, no prazo consignado na lei complementar federal, o projeto de lei or~amentaria a 
san~ao, sera promulgada como lei, pelo Prefeito, o projeto originario do Executive. 

Art. 149. Rejeitado pela Camara o Projeto de Lei Or~amentaria Anual, prevalecera, para o ano seguinte, o 
or~amento do exercicio em curse, aplicando-se-lhe a atualiza~ao dos valores. 
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Art. 150. Aplicam-se ao projeto de lei on;:amentaria, no que nao contrariar o disposto nesta Sec;:ao, as regras do 
processo legislative. 

Art. 151. Para execuc;:ao de projetos, programas, obras, servic;:os ou despesas, cuja execuc;:ao se prorrogue alem de 
um exercicio financeiro, o Municipio devera elaborar orc;:amentos plurianuais de investimentos. 
Paragrafo Unico. As dotac;:oes anuais dos oq;:amentos plurianuais deverao ser inclufdas no orc;:amento de cada 
exercicio, para utilizac;:ao do respective cred ito. 

Art. 152. 0 orc;:amento sera uno, incorporando-se obrigatoriamente na receita todos os tributes, rendas e 
suprimentos de fundos e incluindo-se discriminadamente, na despesa, as dotac;:oes necessarias ao custeio de todos 
os servic;:os municipais. 

Art. 153. 0 orc;:amento nao contera dispositive estranho a previsao da receita, nem a fixac;:ao da despesa 
anteriormente autorizada; nao se incluem nesta proibic;:ao a: 
I- autorizac;:ao para abertura de creditos suplementares; 

II- contratac;:ao de operac;:oes de credito, ainda que por antecipac;:ao de receita, nos termos da lei. 

Art. 154. Sao vedados: 
1- o infcio de program as ou projetos nao inclufdos na Lei Orc;:amentaria Anual ; 
II - a real izac;:ao de despesas ou a assunc;:ao de obrigac;:oes diretas que excedem os creditos orc;:amentarios ou 
adicionais; 

Ill - a rea li zac;:ao de operac;:oes de creditos que excedem o montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante cred itos suplementares ou especiais com f inalidade precisa, aprovadas pela Camara por 
maioria absoluta; 

IV - a vincu lac;:ao de receita de impastos a 6rgao, fundo ou despesa, ressalvadas a repartic;:ao do produto de 
arrecadac;:ao dos impastos a que se referem os Art s. 158 e 159 da Constituic;:ao Federal, a destinac;:ao de recu rsos 
para manutenc;:ao e desenvolvimento de ensino, como determinado pelo Art. 164 e seus paragrafos desta Lei 

Org~ n ica e a prestac;:ao de garantias as operac;:oes de credito por antecipac;:ao de receita, previstas nesta Lei 
Organica; 

V - a abertura de cn~dito suplementar ou especial sem previa autorizac;:ao legislativa e sem indicac;:ao dos recursos 
correspondentes; 
VI- a transposic;:ao, o remanejamento ou a transfer€mcia de recursos de uma categoria de programa para outra ou 
de um 6rgao para outro, sem previa autorizac;:ao legislativa; 
VII- a concessao ou uti lizac;:ao de creditos ilimitados; 

VIII -a uti lizac;:ao, sem autorizac;:ao legislativa especifica, de recursos dos orc;:amentos fiscais e a seguridade social 
para suprir necessidade ou coibir deficit de empresas, fundac;:oes e fundos, inclusive dos mencionados nesta Lei 
Organica; 

IX - a instituic;:ao de fundos de qualquer natu reza, sem previa autorizac;:ao legislativa . 
§1!!. Nenhum investimento cuja execuc;:ao ultrapasse um exercicio financeiro podera ser iniciado sem previa 
inclusao no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusao, sob pena de crime de responsabilidade. 
§2!!. Os creditos especia is e extraordinarios terao vigencia no exercicio financeiro em que forem autorizados, sa lvo 

se o ato de autorizac;:ao for promu lgado nos ult imos quatro meses daquele exercicio, caso em que reabertos nos 
limites de seus sa ldos, serao incorporados ao orc;:amento do exercicio financeiro subsequente. 
§3!! . A abertura de credito extraordinario somente sera admitida para atender a despesas imprevisfveis e urgentes, 
como as decorrentes de calamidade publica . 

Art. 155. Os recursos correspondentes as dot ac;:oes orc;:amentarias, compreendidas os creditos suplementares e 
especiais, destinado a Camara Municipal, ser-lhe-ao ent regues ate o dia 20 de cada mes. 

Art. 156. A despesa com pessoal at ivo ou inativo do Municipio nao podera exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar. 

Paragrafo Unico. A concessao de qualquer vantagem ou aumento de remunerac;:ao, a cri ac;:ao de cargos ou 
alterac;:ao de estrutura de carreiras, bem como a admissao de pessoal, a qua lquer titu lo, pelos 6rgaos e entidades 

.. --'· ·~ 
..,.,4iL ' 
_f~ll~l!EI/li!/8.11111.£. 
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da administra~ao direta ou indireta, s6 poderao ser feitas se houver previa dota~ao or~amentaria suficiente para 
atender as proje~6es de despesa de pessoal e aos acrescimos dela decorrentes. 

SUBSEc;AO I 
DOS PRAZOS 

Art. 157. 0 Poder Executive fara publicar na imprensa oficial do Municipio, quando houver, ou em local de 
costume e pela Internet: 
I- mensalmente, o balancete resumido da receita e das despesas; 
II- mensalmente, os montantes de cada um dos tributes arrecadados e os recursos recebidos das outras entidades 
publicas, discriminadamente por distritos; 
Ill - anualmente, ate 15 de mar~o, pelo 6rgao oficial do Estado e a Camara, as contas da administra~ao 

constitufdas do balan~o financeiro, do balan~o patrimonial, do balan~o or~amentario e demonstra~ao das 
varia~6es patrimoniais, em forma sintetica . 
IV- o relat6rio resumido da execuc;:ao orc;:amentaria e os relat6rios de gestae fiscal que trata os artigos 52 e 54, c/c 
o art. 63, todos da Lei Complementar n.Q 101/2000. 
Paragrafo Unico. Ao Poder Legislative cabera publicar o disposto no incise IV. 

Art. 158. Os projetos de leis orc;:amentarias de que trata esta Lei Organica, deverao obedecer os seguintes prazos 
para encaminhamento e apreciac;:ao pelo Poder Legislative Municipal : 
1- Para o primeiro ano da nova legislatura : 
a - 0 Plano Plurianual, com entrada na Camara ate o dia 30 de abril e devoluc;:ao ate o dia 30 de junho do mesmo 
a no; 
b - As Diretrizes orc;:amentarias, com entrada ate o dia 15 de agosto e devoluc;:ao ate 30 de setembro do mesmo 
a no; 
c - 0 Or~amento anual, com entrada ate o dia 31 de outubro e devolu~ao ate o dia 15 de dezembro do mesmo 
a no; 
II - ~ara os demais anos da legislatura : 
a- As Diretrizes Orc;:amentarias, com entrada ate o dia 15 de maio e devoluc;:ao ate 30 e junho do mesmo a no; 
b - Os Orc;:amentos anuais, com entrada ate o dia 31 de outubro e devoluc;:ao ate o dia 15 de dezembro de cada 
a no. 

TITULO IV 
DA ORDEM ECONOMICA 

CAPITULO I 
DISPOSic;OES GERAIS 

Art. 159. 0 Municipio, dentro de sua competencia, organiza ra a ordem economica e social, conciliando a liberdade 
de iniciativa com os superiores interesses da coletividade. 

Art. 160. A intervenc;:ao do Municipio, no domfnio economico, tera por objetivo estimular e orientar a produc;:ao, 
defender os interesses do povo e promover a justic;:a e solidariedade sociais. 
Paragrafo Unico. Cabe ao Municipio prestar assessoria administrativa e financeira, material ou de prestac;:ao de 
servic;:os aos necessitados na forma da Lei. 

Art. 161. 0 trabalho e obrigac;:ao social, garantido a todos o direito ao emprego e a justa remunerac;:ao, que 
proporcione existencia digna da familia e na sociedade. 

Art. 162. 0 Municipio considerara o capital nao apenas como instrumento produtor de Iuera, mas tambem como 
meio de expansao economica e de bem-estar coletivo. 

Art. 163. 0 Municipio assistira os trabalhos e suas organizac;:oes legais, procurando proporcionar-lhes, entre outros 
beneffcios, meios de produc;:ao e: de trabalho, credito facil e prec;:o justa, sa ude e bem-estar social. 
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Paragrafo Unico. Sao isentas de impastos as respectivas Cooperativas. 

Art. 164. 0 Municipio mantera 6rgao especializado, incumbido de exercer ampla fiscaliza~ao dos servi~os por ele 
concedidos e da revisao de suas tarifas. 
Paragrafo Unico. A fisca l iza~ao de que trata este artigo compreende o exame contabi l e as perfcias necessarias a 
apura~ao das inversoes do capital e dos lucros auferidos pelas empresas concessionarias. 

Art. 165. 0 Municipio dispensara a microempresa e a empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, 
tratamento jurfdico diferenciado (LC Federal n!! 123/2006), visando incentiva-las pela simplifica~ao de suas 
obriga~6es administrativas, tributarias, previdenciarias e creditfcias ou pela e l imina~ao ou redu~ao destas, por 
meio de lei. 

CAPITULO II 
DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

SE<;AO I 
DA POLfTICA URBANA 

Art. 166. A polftica de desenvolvimento urbane executada pelo Poder Publ ico Municipal, conforme diretrizes 
gerais f ixadas em lei federal, tern por objetivo ordenar o plene desenvolvimento das fun~6es sociais da cidade e 
garantir o bern estar de seus habitantes, mediante a implementa~ao dos seguintes objetivos gerais: 
1- ordena~ao da expansao urbana; 
II - integra~ao urbane-rura l; 
Ill- preven~ao e corre~ao das distor~6es do crescimento urbane; 
IV- prote~ao, preserva~ao e recupera~ao do meio ambiente; 
V- prote~ao, preserva~ao e recupera~ao do patrimonio hist6rico, artfstico, turfstico, cultural e paisagfstico; 
VI- controle do uso do so lo de modo a evitar : 
a) o parcelamento do so lo e a edifica~ao vertical excessivos, com rela~ao aos equ ipamentos urbanos e 
comunitarios existentes; 
b) a pciosidade, subuti li za~ao ou nao ut il iza~ao do so lo urbane edificavel; 
c) usos incompatfveis ou inconvenientes. 
Paragrafo Unico. A polftica de desenvolvimento urbane do municipio sera promovida pela ado~ao dos seguintes 
instru mentes: 
1- Lei de diretrizes urbanfsticas do municipio; 
II - E l abora~ao e revisao de Plano Diretor; 
Ill- Leise pianos de controle do uso, do parcelamento e da ocupa~ao do solo urbane; 
IV- C6digo de obras e edifica~6es ; 

V- C6digo de posturas municipais. 

Art. 167. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbane, o municipio assegurara: 
1- A participa~ao das respectivas entidades comun itarias no estudo, encaminhamento e solu~ao dos problemas 
pianos, programas e projetos que lhe sejam concernentes; 
II - A preserva~ao, prote~ao e a recupera~ao do meio ambiente urbane e do patrimonio hist6rico-cultural; 
Ill- A cria~ao de area de especial interesse urbanfstico, ambiental, turfstico, de convivencia cultura l e de utili za ~ao 
publica . 

Art. 168. Para o municipio, o principia da fun~ao social da propriedade rura l e urbana ou para fins urbanos, cujo 
objetivo e a realiza~ao do desenvolvimento economico e da justi~a social, tern por fim assegurar o uso produtivo 
para a sociedade, da propriedade imobiliaria, seja ela publica ou privada e a nao obten~ao , pelos proprietaries 
privados, de ganhos decorrentes do esfor~o de terceiros pertencentes a comunidade. 

Art. 169. Lei complementar dispora no que couber, sobre o parcelamento do solo, conforme as diretrizes fixadas 
em lei federal. 
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Art. 170. A lei dispora sabre o Conselho de Desenvolvimento Economico Social, assegurando a participa~ao de 
membros da sociedade civil e representantes de entidades sociais, o qual tera como objetivo apresentar subsidies 
para o desenvolvimento economico do municipio. 

SE<;AO II 

DO PLANO DIRETOR 

Art. 171. 0 plano diretor, que servira como instrumento da politica de desenvolvimento e de expansao urbana, 
sera aprovado pela camara municipal. 

Art. 172. 0 plano diretor deve prever normas de desenvolvimento para todo o territ6rio municipal, podendo as 
disposic;:oes serem especiais para a zona rural que atendera a objetivos diferentes daqueles previstos para a zona 
urbana. 
Paragrafo Unico. 0 desenvolvimento municipal, tanto na zona urbana quanta na zona rural, devera ser executado 
com atenc;:ao a preservac;:ao do meio ambiente natural e artificial. 

Art. 173. 0 plano diretor devera contemplar em seus dispositivos os direitos das pessoas portadoras de 
deficiencia, especial mente quanta ao seu acesso a bens, inclusive os privados, e servic;:os publicos. 

Art. 174. 0 plano diretor definira para cada zona da cidade e para os bens im6veis nela situados, a func;:ao social 
dessas propriedades a fim de alcanc;:ar a mel haria da qualidade de vida da populac;:ao. 
§12. Devera o plano diretor prever outras leis de natureza urbanistica que lhe serao complementares e definir os 
instrumentos urbanisticos que poderao ser utilizados para a implementac;:ao de medidas de urbanizac;:ao para o 
atendimento de suas diretrizes. 
§22. 0 plano diretor devera apresentar graticos e mapas de localizac;:ao das areas urbanas e rurais onde podera 
haver intervenc;:ao urbanistica, designando seus objetivos fundamentais. 

Art. 175. Na definic;:ao de requisites especiais para parcelamento do solo urbana, o plano diretor definira regras 
voltadas a manutenc;:ao do sistema viario oficial, de modo que a implantac;:ao de novas nucleos urbanos com a 
abertura de novas vias nao interrompa o sistema viario ja existente. 

Art. 176. Compete ao municipio : 
1- Organizar e gerir o trafego local; 

SE<;AO Ill 
DO SISTEMA VIARIO E DO TRANS PORTE 

II - Administrar terminais rodoviarios e organizar e gerir o transporte coletivo de passageiros par onibus; 
Ill- Planejar o sistema viario e localizac;:ao dos palos geradores de tratego e transporte; 
IV- Fiscalizar o cumprimento de horario do transporte coletivo urbana e rural executado pelas empresas 
concessionarias ou permissionarias; 
V- Organizar e gerir os fundos referentes a venda de passes e de aquisic;:ao de vale transporte; 
VI- Organizar e gerir os servic;:os de taxi e de lotac;:ao; 
VII- Definir e cobrar tarifa para embarque e desembarque de passageiros atraves de decreta; 
VIII - Regulamentar e fiscalizar os servic;:os de transporte escolar, fretamento e transportes especiais de passageiros; 
IX- lmplantar a sinalizac;:ao, obstaculos, parada de onibus e areas de estacionamento; 
X- Manter as vias publicas em perfeito estado de conservac;:ao e usa. 

Art. 177. A lei dispora sabre a composic;:ao, a tributac;:ao e o funcionamento do Conselho Municipal de Transite, 

atendida a legislac;:ao pertinente. 

Art. 178. 0 municipio podera implantar vias expressas, marginais a rodovia e estradas vicinais, visando facilitar a 

instala~ao de novas distritos lndustriais. 

45 



ESTADO DE ALAGOAS 
A I 

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS 
Rua Antonio Prudente de Melo s/ n, Centro - CEP 57440-000 
CNPJ: 00.416.474/0001-19 

TITULO VI 
DA ORDEM SOCIAL 

CAPITULO I 
DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS NATURAlS E DO SANEAMENTO 

SE~AO I 
DO MEIO AMBIENTE 

Art. 179. Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de uso comum do povo e 
essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e 
preserva-lo para a presentee futura gerac;:ao. 
§12. Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao Poder Publico : 
1- preservar e restaurar os processos ecol6gicos essenciais e prover o manejo ecol6gico da especie e ecossistema; 
II- preservar a diversidade e integridade do patrimonio genetico do Municipio e fiscalizar as entidades dedicadas a 
pesquisa e manipu lac;:ao de materia l genetico; 
Ill - exigir na forma da Lei, para instalac;:ao de obra ou de atividade potencialmente causadora de significativa 
degradac;:ao do meio ambiente, previo estudo de impacto ambienta l, a que se dara publicidade; 
IV- contro lar a produc;:ao, a comercia lizac;:ao e o emprego de tecnicas, metodos e substancias que comportem 
risco para a vida eo meio ambiente; 
V- promover a educac;:ao ambienta l em todos os nfveis de ensino e a conscientizac;:ao publica para a preservac;:ao 
do meio ambiente; 
VI - proteger a fauna e a f lora, vedadas, na forma da lei, as praticas que coloquem em risco sua func;:ao ecol6gica, 
provoque a extinc;:ao de especies ou submetam os animais a crueldade; 
VII - Prevenir e contro lar a poluic;:ao, a erosao eo assoreamento. 
§22. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 
a soluc;:ao tecnica exigida pelo 6rgao Publico competente, na forma da Lei ; 
§32. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os infratores, pessoas ffsicas ou 
jurfdicas, a sanc;:oes penais e administrativas, com aplicac;:ao de multas diarias e progressivas no caso de 
continuidade da infrac;:ao ou reincidencia, inclusive a cassac;:ao do alvara de funcionamento, inclufdas a reduc;:ao do 
nfvel de atividade e a interdic;:ao, independentemente da obrigac;:ao dos infratores de reparac;:ao aos danos 
causados. 
§42. 0 Municipio participara do sistema integrado de gerenciamento de recursos hfdricos previstos no Artigo 25 da 
Constitu ic;:ao Federa l, isoladamente ou em cons6rcio com outros Municipios, assegurando para tanto, os meios 
financeiros e institucionais, a serem disciplinados por legislac;:ao ordinaria. 
§52. As unidades de conservac;:ao do Municipio s~o espac;:os territ6riais especialmente protegidos e sua utilizac;:ao 
far-se-a sempre na forma da Lei e dentro das condic;:oes que assegure a preservac;:ao do meio ambiente. 
§62. 0 Municipio estimu lara a criac;:ao e manutenc;:ao de entidades particulares de preservac;:ao do meio ambiente e 
combate a poluic;:ao em qualquer de suas formas, dando ampla divulgac;:ao, de maneira especial : 
I - criac;:ao do parque ecol6gico; 
II - criac;:ao de incentivos fisca is destinados a preservac;:ao do patrimonio ecol6gico; 
Ill - educac;:ao ambiental nas escolas publicas municipais com carater multidisciplinar. 
§72. Compete ao Municipio regu lamentar a explorac;:ao dos lenc;:6is de aguas existentes no seu territ6rio. 
§82. As praticas educacionais, cu lturais, desportivas e recreativas municipais terao como urn de seus aspectos 
fundamentais a preservac;:ao do meio ambiente e da qualidade de vida da populac;:ao local. 

Art. 180. A polftica de desenvolvimento e de expansao urbana do municipio devera ser compatfvel com a protec;:ao 
do meio ambiente, para preserva-lo de alterac;:oes que, direta ou indiretamente, sejam prejudiciais a saude, a 
seguranc;:a e ao bem-estar da comunidade ou ocasionem danos ao ecossistema em geral. 

Art. 181. 0 Poder Publico instituira Plano de Protec;:ao ao Meio Ambiente, prescrevendo as medidas necessarias 
para assegurar o equi lfbrio ecol6gico. 
§12. lnclui-se no Plano de Protec;:ao do Meio Ambiente a descric;:ao detalhada das areas de preservac;:ao ambiental 
no municipio. 
§22. 0 Plano de Protec;:ao ao Meio Ambiente mencionado no caput deste artigo sera elaborado e supervisionado 
pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, cuja criac;:ao, atribuic;:oes e composic;:oes serao definidas em 
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lei, garantida a participac;:ao da comunidade, como orgao consultive no planejamento da polfcia ambiental do 
municipio. 

Art. 182. 0 municipio podera promover atraves de incentives fiscais a integrac;:ao da iniciativa privada na defesa do 
meio ambiente. 

SE~AO II 
DOS RECURSOS NATURAlS 

Art. 183. Sao areas de protec;:ao permanente do Poder Publico : 
1- As nascentes, os mananciais e as matas ci lia res; 
II - As areas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bern como aqueles que sirvam como local de 
pouso e reproduc;:ao de especies migratorias; 
Ill - As paisagens notaveis; 
IV- As cavidades natura is subterraneas. 
Paragrafo Unico. as areas declaradas de preservac;:ao ambiental serao consideradas espac;:os territoriai s 
especia lmente protegidos, nao sendo nelas permitidas atividades que degradem o meio ambiente ou que, par 
qua lquer forma, possam comprometer a integridade das condic;:oes ambientais que motivam a declarac;:ao. 

Art. 184. 0 municipio protegera e conservara as aguas para prevenir seus efeitos adversos, instituindo as areas de 
preservac;:ao das aguas uti lizaveis para abastecimento a popu lac;:ao e para implantac;:ao, conservac;:ao e recuperac;:ao 
de matas ciliares. 

Art. 185. Aquele que explorar recursos naturais dentro dos limites do municipio, fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com a soluc;:ao tecnica exigida pelo orgao publico competente, na fo rma da lei. 

Art. 186. Cabera ao municipio, no campo dos recursos hfdricos, entre outras medidas : 
1- ln ~titu i r programas permanentes de raciona lizac;:ao do usa das aguas destinadas ao abastecimento publico e 
industrial e a irrigac;:ao, bern como de combate as inundac;:oes e a erosao urbana e rural e de conservac;:ao do solo e 
da agua; 
II - Estabelecer medidas para protec;:ao e conservac;:ao das aguas superficiais e subterraneas e para sua utilizac;:ao 
racional, especia l mente daquelas destinadas ao abastecimento publico; 
Ill- Ce lebrar convenio como Estado para a gestao das aguas de interesse exclusivamente loca l; 
IV- Exigir, quando da aprovac;:ao dos loteamentos, a completa infraestrutura urbana, correta drenagem das aguas 
pluviais, protec;:ao do solo superficia l e reserva de areas destinadas ao escoamento de aguas pluviais e a 
canalizac;:ao de esgotos publicos. 

SE~AO Ill 
DO SANEAMENTO 

Art. 187. 0 municipio estabelecera a coleta diferenciada de resfduos industriais, hospitalares, de clfnicas medicas, 
odontologicas, farmacias, laboratories de patologia, nucleos de saude e de outros estabelecimentos que possam 
ser portadores de agentes patogenicos. 
Paragrafo Unico. 0 tratamento dos resfduos mencionados neste artigo sera feito atraves de aterro sanita ria, de 
incinerac;:ao ou de outros meios podendo, para sua implantac;:ao, o Executive recorrer a formac;:ao de consorcio, 
inclusive com outros munidpios. 

Art. 188. 0 municipio indicara a area fora do perfmetro urbana, para deposito dos resfduos nao elencados no 
artigo anterior. 

Art. 189. 0 municipio prestara orientac;:ao e assistencia sanitaria as localidades desprovidas de sistema publico de 
saneamento basico e a populac;:ao rural, incentivando e disciplinando a construc;:ao de poc;:os e fossas tecni camente 
apropriados e instituindo programas. 
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CAPITULO II 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

SE~AO I 
DA SAUDE 

Art. 190. A saude e direito de todos e dever do municipio. 

Art. 191. 0 municipio garantira o direito a saude mediante : 
I - formac;:ao de consciencia sanitaria individual nas primeiras idades, atraves do ensino basico, ensino infantil e 
berc;:ario. 

II - servic;:os hospitalares e dispensaries, cooperando com a Uniao e o Estado, bern como com as iniciativas 
particulares e filantr6picas; 

Ill- com bater as necessidades especificas, contagiosas e infectocontagiosas; 
IV - com bater o uso de t6xico e tabagismo; 

v- servic;:os de assistencia a maternidade e a infancia; 

VI - programas preventives de saude, atraves de escolas, centro de saude, entidades de classe, de servic;:os, 
recreativos ou desportivos; 

VII - polfticas social, econ6mica e ambiental que visem ao bem-estar ffsico, mental e social do indivfduo e da 
coletividade e a reduc;:ao do risco de doenc;:as e outros agravos; 
VIII - acesso universal do indivfduo as ac;:oes e aos servic;:os de saude, em todos os nfveis, com igualdade de 
atendimento; 
IX - direito a obtenc;:ao de informac;:oes e esclarecimentos de interesse da saude individual e coletiva, assim como 
as atividades desenvolvidas pelo sistema; 
X- atendimento integral do indivfduo abrangendo recuperac;:ao da saude, bern como, sua promoc;:ao e preservac;:ao, 
mediante programas de natureza preventiva; 
XI - fiscalizac;:ao e multas administrativas a pessoas ffsicas ou jurfdicas que, de acordo com a legislac;:ao 
complementar, concorram em suas atividades para o risco a saude da populac;:ao; 
XII - elaborac;:ao, juntamente com entidades interessadas, de projeto de saude mental, com o objetivo de diminuir 
o fndice de excepcionalidade no Municipio. 

Paragrafo Unico. Compete ao Municipio suplementar, se necessaria, a legislac;:ao federal e a estadual que 
disponham sobre a regulamentac;:ao fiscalizac;:ao .e controle das ac;:oes e servic;:os de saude, que constituem um 
sistema unico. 

Art. 192. Ao municipio compete: 
1- Gerenciar e executar as polfticas e os programas com impacto sobre a saude individual e a coletiva; 
II- Assegurar o funcionamento dos Conselhos Municipais de Saude, que terao sua composic;:ao, organizac;:ao e 
competencia fixadas em lei, a fim de ser garantida a participac;:ao de representantes da comunidade, em especial 
dos trabalhadores, entidades e prestadores de servic;:o na area da saude, em conjunto com o municipio, no 
controle das polfticas de saude, bern como na fiscalizac;:ao e no acompanhamento das ac;:oes de saude, nos termos 
da legislac;:ao federal; 
Ill- Assegurar a universalizac;:ao do atendimento com igual qualidade, com instalac;:oes e acesso a todos os nfveis de 

servic;:os de saude, a populac;:ao urbana e rural; 
IV- Assegurar a gratuidade dos servic;:os de saude prestados, vedada a cobranc;:a de despesas, suplementac;:ao de 
quaisquer pagamentos e de taxas sob qualquer titulo 

Art. 193. As ac;:oes e servic;:os de saude sao de relevancia publica, cabendo ao Poder Publico Municipal dispor, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentac;:ao, fiscalizac;:ao e controle. 
§1!!. As ac;:oes e servic;:os de saude serao realizados pelo Poder Publico Municipal, atraves da administrac;:ao direta 
ou por autarquias e complementarmente, se necessaria, atraves de terceiros ou mediante cons6rcio com outros 

municipios. 
§2!!. A assistencia a saude e livre a iniciativa privada. 
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§3!!. A participac;ao do setor privado no Sistema Unico de Saude efetivar-se-a segundo suas diretrizes, mediante 
convenio au contrato de direito publico, tendo preferencia as entidades filantropicas e as sem fins lucrativos. 
§4!!. As pessoas ffsicas e pessoas jurfdicas de direito privado, quando participarem do Sistema Unico de Saude, 
ficam sujeitas as suas diretrizes e as normas administrativas incidentes sobre 0 objetivo de convenio au de 
contrato. 
§5!!. Os hospitais se obrigam a manter visfvel a disposic;ao do publico o numero de leitos disponfveis. 

Art. 194. 0 Poder Publico Municipal podera intervir e desapropriar as servic;os de natureza privada necessaries ao 
alcance dos objetivos do sistema so em casas de calamidade publica au se provada a inoperancia do sistema 
privado que redunde em prejufzo da populac;ao. 

Art. 195. 0 Conselho Municipal de Saude, em carater permanente, com sua compos1c,:ao, organizac;ao e 
competencia fixada em lei complementar, sera composto paritariamente par representantes de usuaries, da 
comunidade atraves das Associac;oes de Amigos de Bairros, dos trabalhadores em geral, das entidades prestadoras 
de servic;o na area da saude e do Poder Publico Municipal, escolhidos democraticamente pelas entidades 
representativas da Comunidade atuando no acompanhamento e fiscalizac;ao das polfticas sociais na forma da 
legislac;ao vigente. 

Art. 196. 0 volume dos recursos destinados ao Municipio as ac;oes e servic;os de saude sera fixado em sua lei 
orc;amentaria e mais o que for destinado pelo Sistema Unicode Saude, constituindo-se em um Fundo Municipal de 
Saude. 
Paragrafo Unico. E vedada a destinac;ao de recursos publicos para auxflio au subvenc;oes as instituic;oes privadas 
com fins lucrativos. 

Art. 197. As ac;oes e servic;os de saude publica integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema estadual de saude, organizado de acordo com as seguintes diretrizes : 
1- Municipalizac;ao dos recursos, servic;os e ac;oes com posterior regionalizac;ao dos mesmos; 

II- i~tegralidade na prestac;ao das ac;oes preventivas e curativas. 

Art. 198. 0 Municipio integrando o Sistema Unico de Saude definido na Constituic;ao Federal, prestara com a 
cooperac,:ao tecnica e financeira da Uniao e do Estado, servic;os de atendimento a saude da populac;ao. 

Art. 199. E vedada a nomeac;ao au designac;ao para o cargo ou func;ao de chefia au assessoramento na area de 
saude, em qualquer nfvel, de pessoa que participe de direc;ao, gerencia au administrac;ao de entidades que 
mantenham contratos au convenios com o Sistema Unicode Saude, a nfvel municipal, au seja, par ele credenciada. 

Art. 200. Compete ao Sistema Unicode Saude, nos termos da lei, alem de outras atribuic;oes: 
I - identificac;ao e realizac;ao de ac;oes de centrale de fatores determinantes e condicionantes da saude individual e 
coletiva, segundo o perfil de morbidade e mortalidade no Municipio, estabelecendo mecanismos preventives 
necessaries ao atendimento da populac;ao; 
II - a adoc;ao de polftica de recursos humanos em saude e na capacitac;ao, formac;ao e valorizac;ao de profissionais 
da area, no sentido de propiciar melhor adequac;ao as necessidades especificas do Municipio e ainda aqueles 
segmentos da populac;ao cujas particularidades requerem atenc;ao especial, de forma a aprimorar a prestac;ao de 
assistencia integral; 
Ill - a garantia do direito a auto-regulac;ao da fertilidade como livre decisao do homem, da mulher ou do casal, 
tanto para exercer a procriac;ao como para evita-la, promovendo par meios educacionais, cientfficos e assistenciais 
para assegura-la, vedada qualquer forma coercitiva au de induc;ao par parte de instituic;oes publicas ou privadas. 

Art. 201. A inspec;ao medica, nos estabelecimentos de ensino municipal tera carater obrigatorio. 
Paragrafo Unico. Constituira exigencia indispensavel a apresentac;ao no ato da matrfcula, e atestado de vacina 
contra molestias infectocontagiosas. 
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Art. 202. As instituic;:oes de prestac;:oes de servic;:os de saude receberao do Municipio tratamento jurfdico 
diferenciado, visando seu desenvolvimento e aperfeic;:oamento das tecnicas cientfficas necessarias aos cuidados e 
preservac;:ao da saude humana. 

SE~AO II 
DA ASSISTENCIA SOCIAL 

Art. 203. A assistencia social sera prestada a quem dela necessitar e tern por objetivos: 
1- A protec;:ao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice; 
II - 0 amparo as crianc;:as e aos adolescentes carentes; 
Ill- A promoc;:ao da integrac;:ao ao mercado de trabalho; 
IV- A habitac;ao e a reabilitac;ao das pessoas portadoras de deficiencia ffsica e mental e a promoc;ao de sua 
integrac;ao a vida comunitaria . 

Art. 204. A lei dispora sobre a composic;ao, atribuic;oes e funcionamentos do Conselho Municipal de Assistencia 
Social. 

Art. 205. Para a implantac;ao da polftica municipal de assistencia social e facu ltado ao municipio : 
1- Firmar convenio com entidade publica ou privada para prestac;ao de servic;os de assistencia a comunidade local; 
II- Celebrar cons6rcio com outros municipios, visando ao desenvolvimento de servic;os comuns de assistencia 
social. 

Art. 206. Compete ao Municipio sistematizar a area de promoc;ao social, incentivando e subvencionando as 
entidades beneficentes privadas que nao visem lucros e que ten ham por objetivo a promoc;ao social, observando o 
que dispoe o lnciso I, do Artigo 204 da Constituic;ao Federal. 
§1!!. Cabera ao Municipio promover e executar as obras que, por sua natureza e extensao, nao possam ser 
atendidas pelas instituic;oes de carater privado. 
§2!!. 0 plano de assistencia social do Municipio nos termos que a lei estabelecer, tera objetivo a correc;ao dos 
desequilfbrios do sistema social e a recuperac;ao dos elementos desajustados, visando a urn desenvolvimento 
social harmonica, consoante previstos no Art. 203 da Constituic;:ao Federal. 

Art. 207. Compete ao Municipio suplementar, se foro caso, os pianos de previdencias social, estabelecidos na lei 
federal. 

CAPITULO Ill 
DA EDUCA~AO E DA CULTURA 

SE~AO I 
DA EDUCA~AO 

Art. 208. A educac;ao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera provida e incentivada com a 
colaborac;ao da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania 
e sua qualificac;ao para o trabalho e tern por fim: 
1- A compreensao dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadao, do municipio, da familia e dos demais 
grupos que compoem a comunidade; 
II- 0 respeito a dignidade e as liberdades fundamentais da pessoa humana; 
Ill - 0 fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional ; 
IV- 0 desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participac;ao na obra do bern comum; 
V- 0 preparo do indivfduo e da sociedade para o domfnio dos conhecimentos cientfficos e tecnol6gicos que lhes 
permitam veneer as dificuldades do meio, preservando-o; 
VI- A preservac;ao da difusao e expansao do patrim6nio cultural; 
VII - A condenac;:ao de qualquer tratamento desigual por motivo de convicc;ao filos6fica, polftica ou religiosa, bern 
como a quaisquer preconceitos declasse, rac;a ou sexo; 
VIII - 0 desenvolvimento da capacidade de elaborac;ao e reflexao crftica da realidade. 
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Art. 209. 0 ensino sera ministrado com base nos seguintes principios: 
I- igualdade de condi~oes para o acesso e permanencia na escola; 
11-liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte eo saber; 
Ill- pluralismo de ideias e de concep~oes pedag6gicas, e coexistencia de institui~oes publicas e privadas de ensino; 
IV- gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais; 
V - valoriza~ao dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, pianos de carreira para o magisterio 
publico, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso publico de provas e provas e tftulos, 
assegurando regime jurfdico unico para todas as institui~oes mantidas pelo Municipio; 
Paragrafo Unico. Para a erradica~ao do analfabetismo, o Poder Publico podera utilizar-se de pr6prios municipais, 
bens im6veis objeto de permissao de uso a titulo precario ou de entidades que recebem subven~ao ou 
contribui~ao de qualquer natureza. 

Art. 210. 0 dever do Municipio com a educa~ao sera efetivado mediante a garantia de: 
I- ensino fundamental, obrigat6rio e gratuito, inclusive para os que a ele nao tiverem acesso na idade propria; 
II - progressiva extensao da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino media; 
Ill - atendimento educacional especializados aos portadores de deficiencia, preferencialmente na rede regular de 
ensino; 
IV- atendimento em creche e pre-escola as crian~as de zero a seis a nos de idade; 
V - acesso aos nfveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da cria~ao artfstica, segundo a capacidade de cada 
um; 
VI - oferta de en sino noturna regular, as condi~oes do educando; 
VII - atendimento ao educando, no ensino basico, atraves de programas suplementares de material didatico
escolar, transporte, alimenta~ao e assistencia a saude. 
§12. 0 acesso ao ensino obrigat6rio e gratuito e direito publico subjetivo. 
§2!!. 0 nao oferecimento do ensino obrigat6rio pelo Poder Publico, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente. 
§3!!. Compete ao Poder Publico recensear os educandos no ensino basico, fazer-lhe a chamada e zelar, junto aos 
pais ou responsavel, pela frequencia na escola . 

Art. 211. 0 Municipio organizara em regime de colabora~ao seus sistemas de ensino, com a Uniao eo Estado. 
§1!!. A Uniao prestara assistencia tecnica e financeira ao Municipio para o desenvolvimento de seus sistemas de 
ensino e atendimento prioritario a escolaridade obrigat6ria . 
§2!!. 0 Municipio atuara prioritariamente no ensino basico e ensino infantil. 

Art. 212. 0 Municipio aplicara vinte e cinco par cento, no mfnimo, da receita resultante de impastos, 
compreendida a proveniente de transferencias, na manuten~ao e desenvolvimento do ensino. 
§1!!. A parcela de arrecada~ao de impastos transferida pela Uniao ao Municipio, ou pelo Estado ao Municipio, nao 
e considerada, para efeito do calculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 
§2!!. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste livro, serao considerados os sistemas de ensino 
federal, estadual e municipal e os recursos serao aplicados na forma do Art. 213 da Constitui~ao Federal. 
§3!!. A distribui~ao de recursos publicos assegurara prioridade ao atendimento das necessidades do ensino 
obrigat6rio, nos termos do plano nacional de educa~ao . 

§4!!. Os programas suplementares de alimenta~ao e assistencia a saude, previstos no art . 208, VII da Constitui~ao 
Federal, serao financiados com recursos provenientes de contribui~oes socia is e outros recursos or~amentarios . 

Art. 213. Os recursos publicos serao destinados as escolas publicas, podendo ser dirigidas a escolar comunitarias, 
confessionais ou filantr6picas, definidas em lei que: 
I- comprovem finalidade nao lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educa~ao; 
II - assegurem a destina~ao do seu patrim6nio a outra escola comunitaria, filantr6pica ou confessional, ou ao 
Poder Publico, no caso de encerramento de suas atividades; 
§1!!. Os recursos de que trata este artigo poderao ser destinados a balsa de estudos para ensino basico e media, na 
forma da lei, para os que demonstrarem insuficiencia de recursos, quando houver falta de vagas e recursos 
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regulares da rede publica na localidade da residencia do educando, ficando o Poder Publico obrigado a investir na 
expansao de sua rede no local; 
§2!!. As atividades universitarias de pesquisa e extensao poderao receber apoio financeiro do Poder Publico. 

Art. 214. A Lei estabelecera o Plano Municipal de Educa<;ao, de dura<;ao plurianual visando a articula<;ao e ao 
desenvolvimento do ensino em seus diversos nfveis e a integra<;ao das a<;oes ao Poder Publico que conduzam a: 
I- erradica<;ao do analfabetismo; 
II- universaliza<;ao do atendimento escolar; 
Ill - melhoria da qual idade do ensino; 
VI - cria<;ao de escolas profissionalizantes 
V - promo<;ao humanfstica, cientffica e tecnol6gica no Municipio. 
VI- garantia de padrao de qualidade. 

Art. 215. Lei regulara a composi<;ao, as atribui<;oes, eo funcionamento do Conselho Municipal de Educa<;ao. 

SE<;AO II 
DACULTURA 

Art. 216. 0 municipio promovera o desenvolvimento cultural da comunidade local, nos termos da Constitui<;ao 
Federal e com a participa<;ao da comunidade, especialmente mediante : 
1- Oferecimento de estfmu los concretes ao cultivo das ciencias, artes e letras; 
II - A prote<;ao dos locais e objetos de interesse hist6rico, cultural e paisagfstico; 
Ill - Incentive a promo<;ao e divulga<;ao da hist6ria, dos valores humanos e das tradi<;oes locais; 
IV- Cria<;ao e manuten<;ao de nucleos culturais distritais e de espa<;os publicos devidamente equipados, para 
forma<;ao e difusao das expressoes artfstico-culturais populares; 
V- Cria<;ao e manuten<;ao de bibliotecas publicas nos distritos e bairros da cidade, garantindo o acesso aos seus 
acervos, bem como a museus, arquivos e congeneres; 
VI- <_:e lebra<;ao de convenios de interdlmbio e coopera<;ao financeira com entidades publicas e privadas, para 
presta<;ao de orienta<;ao e assistencia a cria<;ao e manuten<;ao de bibliotecas publicas na sede dos distritos e nos 
bairros; 
VII - Promo<;ao e valoriza<;ao dos profissionais da cultura. 

Art. 217. Lei dispora sobre a composi<;ao, atribui<;oes e funcionamento do Conselho Municipal de Cultura . 

CAPITULO IV 
DOS ESPORTES, DO LAZER E DO TURISMO 

Art. 218. 0 municipio apoiara e incrementara as praticas esportivas na comunidade, mediante estfmu los especiais 
e auxflios materias as agremia<;oes amadoras organizadas pela popula<;ao em forma regular. 

Art. 219. E dever de o Municipio fomentar praticas desportivas formais e nao formais, como direito de cada um, 
observados: 
1- a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associa<;ao, quanta a sua organiza<;ao e funcionamento; 
II- a destina<;ao de recursos publicos para a promo<;ao prioritaria do desporto educacional e, em casos especificos, 
para a do desporto de alto rendimento; 
Ill- 0 tratamento diferenciado para 0 desporto profissional e 0 nao profissional; 
IV- a prote<;ao eo incentive as manifesta<;oes desportivas de cria<;ao nacional; 
V - a pratica da educa<;ao ffsica . Como premissa educacional e preserva<;ao da saude ffsica e mental; 
VI - a cria<;ao e manuten<;ao de espa<;os pr6prios e equipamentos condizentes as praticas esportivas, recreativas e 
de lazer da popula<;ao. 

Art. 220. 0 municipio incentivara a pratica de atividades de laser, como forma de integra<;ao social, mediante: 
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1- Reserva de espac;:os verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins e assemelhados, com base ffsica de 
lazer; 

II - Construc;:ao e manutenc;:ao de parques infantis, centres de juventude e de convivencia comunitaria, adequados a 
pratica de esportes e laser; 
Ill - Aproveitamento dos recursos naturais para a pratica de atividades de laser e turismo; 
IV- Praticas e excursionistas; 
V- Adequac;:ao dos locais ja existentes e previsao das medidas necessarias quando da construc;:ao de novos espac;:os, 
tendo em vista a pratica de esportes e atividades de laser por parte das pessoas portadoras de deficiencia, idosos e 

gestantes, de maneira a integra-los aos demais cidadaos. 

Art. 221. As atividades esportivas e de laser implementadas pelo mun1c1p1o serao desenvolvidas de forma 
articulada com as atividades culturais, visando a implantac;:ao e ao desenvolvimento do turismo do local. 

CAPITULO V 
DA PROTE~AO A FAMILIA, A CRIAN~A, AO ADOLESCENTE, AO IDOSO E 

AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA 

Art. 222. A familia, base da sociedade, tern especial protec;:ao do Municipio. 

Art. 223. E dever da familia, da sociedade e do Municipio, assegurar a crianc;:a e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, 0 direito a vida, a saude, a alimentac;:ao, a educac;:ao, ao lazer, a profissionalizac;:ao, a cultura, a 
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda forma 
de negligencia, discriminac;:ao, explorac;:ao, violencia, crueldade e opressao. 

Art. 224. 0 municipio promovera programas especiais, admitida a participac;:ao de entidades nao-governamentais, 
tendo como prop6sitos e preceitos: 

I- Aplicac;:ao de percentual dos recursos publicos destinados a saude na assistencia materno-infantil ; 

II - ~riac;:ao de programa de prevenc;:ao e atendimento para os portadores de necessidades especiais, bern como de 
integrac;:ao social do portador de necessidade especial, mediante treinamento para o trabalho e a convivencia, e a 
facilitac;:ao do acesso aos bens e servic;:os coletivos, com a eliminac;:ao de preconceitos e obstaculos arquitetonicos. 
§ 12 - 0 municipio assegurara condic;:oes de prevenc;:ao as deficiencias com prioridade para a assistencia pre-natal e 
infantil, assegurado, na forma da lei, as pessoas portadoras de deficiencia e aos idosos, o acesso a logradouros e a 
ediffcios publicos e particulares de frequencia aberta ao publico,· com a eliminac;:ao de barreiras arquitetonicas, 
garantindo-lhes a livre circulac;:ao bern como a adoc;:ao de medidas semelhantes, quando da aprovac;:ao de novas 

plantas de construc;:ao e a adaptac;:ao ou eliminac;:ao dessas barreiras em vefculos coletivos. 
§ 22 - A lei dispora sobre normas de construc;:ao dos logradouros e dos ediffcios de uso publico a fim de garantir 
acesso adequado as pessoas portadoras de deficiencia. 

Ill - Concessao de incentives as empresas que adequem seus equipamentos, instalac;:oes e retinas de trabalho as 
pessoas portadoras de deficiencia; 

Art. 225. 0 direito a protec;:ao especial abrangera os seguintes aspectos : 
I- Estfmulo do Poder Publico, atraves de assistencia jurfdica, incentives fiscais e subsidies, nos termos da lei, ao 
acolhimento, sob a forma de guarda, de crianc;:a ou adolescente 6rfao ou abandonado; 
II - Incentive aos servic;:os e programas de prevenc;:ao e orientac;:ao contra entorpecentes, alcool e drogas afins, 
bern como o encaminhamento de denuncias e atendimento especializado, referentes a crianc;:a, o adolescente, ao 
adulto e ao idose depende; 
Ill - Prestac;:ao de orientac;:ao e de informac;:ao sobre a sexua lidade humana e conceitos basicos da instituic;:ao da 
familia, sempre que possfvel, de forma integrada aos conteudos curriculares do ensino fundamental e medio; 

Art. 226. 0 Municipio tern o dever de amparar as pessoas idosas, garantindo condic;:oes de vida apropriada e 

assegurando sua participac;:ao na comunidade, frequencia e participac;:ao em todos os equipamentos, servic;:os e 
programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de laser, defendendo sua dignidade e visando sua 
integrac;:ao a sociedade; 

53 



ESTADO DE ALAGOAS 
A I 

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS 
Rua Antonio Prudente de Melo s/n, Centro - CEP 57440-000 
CNPJ: 00.416.474/0001-19 

§1!!. Os programas de amparo aos idosos serao executados preferencialmente em seus lares. 
§2!!. Aos maiores de sessenta e cinco a nose garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

Art. 227. lncumbe ao Municipio : 

TITULO VII 
CAPITULO UNICO 

DISPOSI~QES GERAIS 

I - a escutar, permanentemente, a opiniao publica, para isso, sempre que o interesse publico nao aconselhar o 
contr<hio, os Poderes Executive e Legislative divulgarao, com a devida antecedencia, os projetos de leis para o 
recebimento de sugestoes; 
II - adotar medidas para assegurar a celeridade na tramita~ao e solu~ao dos expedientes administrativos, pun indo, 
disciplinarmente, nos termos da lei, os servidores faltosos ; 
Ill - facilitar, no interesse educacional do povo, a difusao de jornais e outras publica~oes peri6dicas, assim como 
das transmissoes pelo radio e pela televisao. 

Art. 228. E lfcito a qualquer cidadao obter informa~oes e certidoes sabre assuntos referentes a administra~ao 
municipal. 

Art. 229. Qualquer cidadao sera parte legftima para pleitear a declara~ao de nulidade ou anula~ao dos atos lesivos 
ao patrim6nio municipal. 

Art. 230. 0 Municipio nao podera dar nome de pessoas vivas a bens e servi~os publicos de qualquer natureza. 
§1!!. Para os fins deste artigo, ap6s um ana de falecimento podera ser homenageada qualquer pessoa, salvo 
personalidades marcantes que tenham desempenhado altas fun~oes na vida administrativa do Municipio, do 
Estado e do Pais. 
§2!!. Poderao ser homenageadas em vida pessoas com mais de 80 anos e personalidades marcantes e de conduta 
iliba?a, que tenham em suas vidas pregressas ocupado integralmente, sem renuncia ou cassa~ao, todos os tres 
cargos municipais de Prefeito, Vice Prefeito e Presidente da Camara . 

Art. 231. Os cemiterios, no Municipio, terao sempre carater secular, e serao administrados pela Autoridade 
Municipal, sendo permitidas todas as confissoes religiosas praticar neles os seus rites. 

Art. 232. 0 regimento interne da camara municipal devera ser adequado as disposi~oes desta Lei Organica sempre 
que a aprova~ao de emendas altere seu conteudo. 

Art. 233. Esta Lei Organica, aprovada e assinada pelos integrantes da Camara Municipal, promulgada pela Mesa e 
entrara em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as disposi~oes em contra rio. 

Camara Municipal de Monteir6polis, Estado de Alagoas. 
Em OS de abril de 1990. 
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