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EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE  N° 001, DE 29  DE  MAIO  
DE  2006. 

 
 
 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, Estado de Mato Grosso, nos termos do 
§ 2° do  art. 40, da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte emenda ao seu texto: 
 
      
 Art. 1° O caput do art. 2° da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
    “Art. 2° São Poderes do Município, independente e harmônicos entre 

si, o Legislativo e o Executivo.” 
 
 Art.  2° Unifiquem-se os incisos I e II ao artigo 3° da Lei Orgânica do Município, 

dando-lhes a seguinte redação: 
 
     “Art. 3° São símbolos representativos da cultura e História do 

Município de Rio Branco, o Brasão, a Bandeira e o Hino.” 
 
 Art. 3° Acrescenta-se ao art. 4°, Parágrafo Único, com a seguinte redação: 
  
     “Art. 4° .................................................................................................... 
 
     Parágrafo Único.  A sede do Município dá-lhe o nome e tem a 

categoria de cidade.” 
  
 Art. 4°  O caput, os §§ 1° e  4° da Seção II da Organização Político-Administrativo do 
art. 5° da Lei Orgânica do Município, passam a vigorar  com a seguinte redação,  inserindo-
se, também, à Seção em questão, artigo 5°-A, incisos I a II, § 1º, incisos I a V, § 2º, incisos 
I a IV,  § 3º:  
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   “Art.  5° O Município poderá dividir-se, para fins administrativos, em 
Distritos a serem criados organizados, suprimidos ou fundidos por lei após consulta 
plebiscitária à população diretamente interessada,  observada a legislação estadual e o 
atendimento aos requisitos estabelecidos nos  incisos I a II do  § 5° deste artigo. (NR) 
  
   § 1° A criação do Distrito poderá efetuar-se mediante fusão de dois 
ou mais Distritos, que serão suprimidos, sendo dispensada, nessa hipótese, a verificação 
dos requisitos estabelecidos nos incisos I a II do  § 5° deste artigo. (NR) 
  
   § 4°  O Distrito terá o nome da respectiva sede, cuja categoria será a 
de vila.” (NR) 
 
       “Art. 5°-A. São requisitos para a criação de Distrito: (Art. Inserido) 
 
      I  -  população, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte 
exigida  para a criação de Município; (Inciso inserido) 
 
      II -  existência, na povoação-sede, de pelo menos, cinqüenta 
moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. (Inciso inserido) 
 
      § 1º  A comprovação do atendimento às exigências enumeradas neste 
artigo far-se-á mediante: (Parágrafo inserido) 
 
      I -  declaração de estimativa de população emitida pela Fundação 
instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; (Inciso  inserido) 
 

II -  certidão, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral,  certificando o 
número de eleitores; (Inciso  inserido) 
 
     III - certidão,  emitida  pelo   agente   municipal   de  estatística  ou  
pela repartição fiscal do Município, certificando o número de moradias;  (Inciso  inserido) 
  
      IV -  certidão dos órgãos fazendários do Estado e do Município 
certificando a arrecadação na respectiva área territorial; (Inciso  inserido) 
 
      V -  certidão emitida pela Prefeitura ou pelas Secretarias de 
Educação, de Saúde e de Segurança Pública do Estado,  certificando a  existência  de escola 
pública e de postos de saúde e policial na povoação-sede.” (Inciso  inserido) 
 
      § 2º Na fixação das divisas distritais serão observadas as seguintes 
normas: (Parágrafo inserido) 
  
      I -  evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas assimétricas, 
estrangulamentos e alongamentos exagerados; (Inciso  inserido) 
 



 3 

 
 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Rio Branco 
 

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES 
 

 

 
       II -  dar-se-á Prefeitura para a delimitação, às linhas naturais, 
facilmente identificáveis; (Inciso  inserido) 
 
       III -  na existência de linhas naturais, utilizar-se-á linha reta, cujos 
extremos, pontos naturais ou não,  sejam facilmente identificáveis e tenham condições  de 
fixidez;  (Inciso  inserido) 
 
      IV -  é vedada a interrupção de continuidade territorial do Município, 
ou Distrito de origem. (Inciso  inserido) 
 
       § 3º As divisas distritais serão descritas trecho a trecho, salvo, para 
evitar duplicidade, nos trechos que coincidem com os limites municipais.” (Parágrafo  Inserido) 
 
 Art. 5°   Os  incisos III, VI,  XVI  e  XXIX do art. 6° da Lei Orgânica do Município 

passam a vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se no inciso XXXVII alínea d e  
inciso XXXX e  §§ 2° e 3° no referido artigo. 
 
     “Art.6°...................................................................................................... 

 
     III  - elaborar  o plano diretor de desenvolvimento integrado, com 
o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes; 
       
      VI    -  elaborar as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e o 
plano plurianual; 
 
      XVI  - cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento 
que se tornar prejudicial à saúde,  à higiene, ao sossego alheio,  à segurança,  aos outros bons 
costumes ou ao meio ambiente, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento 
do estabelecimento; 
 

XXIX - dispor sobre os serviços funerais e de cemitérios,  
encarregando-se a administração daqueles que forem públicos e 
fiscalizando os pertencentes a entidades privadas;    
          
XXXVII................................................................................................. 
 
d) iluminação pública.  (Alínea inserida) 

     
      XXXX - amparar, de modo especial, os idosos e os portadores de 
deficiência. (Inciso  inserido) 
  
  § 2°  As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício 
privativo de outras, na forma da lei, desde que atenda ao peculiar interesse do Município e 
ao bem-estar de sua população e não conflite com a competência federal e estadual. 
(Parágrafo inserido) 
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  § 3°  A lei complementar  de criação da guarda municipal 
estabelecerá a organização e competência dessa força auxiliar na proteção  dos bens, 
serviços e instalações municipais.” (Parágrafo  inserido) 
 
 Art. 6°  O caput do art. 7° da Lei Orgânica do Município passa a vigorar acrescido do 
inciso XIII, com a seguinte redação: 
 
      “Art. 7° .................................................................................................... 
 
      XIII   - p lanejar e promover a implantação de sistema de defesa 
civil, para atuação em casos de situação de emergência ou de calamidade pública.” (Inciso 
inserido) 
 
 Art. 7° São acrescentados alínea c no inciso X e um novo § 1° no art. 9° da Lei 
Orgânica do Município, renumerando-se os atuais §§ 1°, 2°, 3° e 4°, respectivamente, para 
§§ 2°, com modificação em seu texto, 3°, 4° e 5°, com as redações seguintes:  
 
       “Art. 9°................................................................................................ 
 
       X - .................................................................................................... 
 

 c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b. (Aliena 
inserida) 

 
       § 1°  A vedação do inciso X, c, não se aplica à fixação da base de 
cálculo do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana”. (Novo § 1° inserido) 
 
       § 2°  As  vedações  do  inciso  XIII, a, é  extensiva  às  autarquias  
e  às  fundações   instituídas  e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao 
Patrimônio,  à renda, e  aos  serviços, vinculados  às  suas finalidades  essenciais ou às delas  
decorrentes.  (§ 1° renumerado para § 2°)  
 
        § 3°  As vedações do inciso XIII,  a, e do parágrafo anterior não 
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades 
econômicas  regidas  pelas  normas  aplicáveis  a  empreendimentos  privados,  ou   em  que 
haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o 
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. (§ 2° 
renumeradodo para  § 3°) 
       
       § 4°  As vedações expressas no inciso  XIII, b e  c, compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as f inalidades essenciais das 
entidades nelas mencionadas.  (§ 3° renumerado  para  § 4°) 
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       § 5°   As vedações expressas nos incisos VII a XIII serão 
regulamentadas em lei complementar federal.” (§ 4° renumerado para  § 5°) 
   
 Art. 8°  O § 2° do art. 12, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se ao 
parágrafo  incisos I a II e §§ 3° e 4° ao artigo: 
 
       “Art. 12................................................................................................ 
 
       § 2°  O número de Vereadores f ixados pela Câmara Municipal, 
observados os limites estabelecidos na Constituição Federal (Art. 29, inc. IV, alínea ‘a’),  de 
acordo com a Resolução normativa do TSE, respeitada a proporcionalidade da população 
do município, é de 9 (nove) e poderá ser alterado mediante Decreto Legislativo, quando o 
número de habitantes atingir o novo parâmetro contido na mencionada Resolução ou nova 
ordem Constitucional normativa. (NR) 
 
       I  -  o número de habitantes a ser utilizado como base de cálculo 
para os fins do estabelecido na parte final do inciso anterior, será aquele fornecido,  
mediante certidão, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente o 
ano que anteceder às eleições; (Inciso inserido) 
 
       II  - a Mesa  da  Câmara  enviará  ao  Tribunal  Regional Eleitoral, 
logo após a sua edição, cópia do decreto legislativo de que trata o § 2° deste artigo. (Inciso 

inser ido) 
 
       § 3°  É vedado aos Poderes Municipais a delegação recíproca de 
atribuições, salvo nos casos previstos nesta Lei Orgânica.  (Parágrafo inserido) 
        
       § 4°  O cidadão investido na função de um dos Poderes não poderá 
exercer a de outro, salvo nas exceções previstas na Constituição Federal e nesta Lei 
Orgânica.” (Parágrafo inserido) 
 
 Art. 9°  O caput, o inciso III do § 3° do art. 13 da Lei Orgânica do Município, passam 
a vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se ao artigo  § 4°: 
 

“Art. 13. A Câmara Municipal, reunir-se-á anualmente na sede do 
Município,  de   1°  de  janeiro  a  15  de  dezembro  no  1°  ano  de  cada  legislatura, e, nos 
últimos 3(três)anos,  de 15 de fevereiro a 15 de dezembro. 
 
       § 3°  .................................................................................................... 
 
       III  -  pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da maioria 
dos membros da Casa em caso de urgência ou interesse público relevante. 
       

     § 4°   Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal 
somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada.”  (Parágrafo inserido) 
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 Art. 10. A Seção I  do Capítulo I do Título II da Lei Orgânica do Município passa a 
vigorar acrescida do Art. 13-A, §§ 1°  e  2°, com os seguintes textos: 
 
      “Art. 13-A. Ao Poder Legislativo é assegurada a autonomia 
financeira e administrativa, e sua proposta orçamentária será elaborada dentro do percentual 
das receitas correntes do Município, a ser fixado na lei de diretrizes orçamentárias,  
observados os limites impostos pela Constituição Federal.  (Art. Inserido)  
 
       § 1°   A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por 
cento) de sua despesa total com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos 
Vereadores e correspondentes encargos sociais. (Parágrafo inserido) 
 
        § 2°  Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara 
Municipal o desrespeito  ao § 1° deste artigo.”  (Parágrafo inserido) 
 
 Art. 11. Os arts. 14 e 15  da Lei Orgânica do Município passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
      “Art. 14. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de 
voto, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário  constante na 
Constituição Federal, Lei Orgânica e Regimento Interno.” 
 
       “Art. 15. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem 
a deliberação dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, salvo se 
não enviadas para a Casa pelo Poder Executivo.” 
 
 Art. 12  Modifica o  caput e o § 4° do art. 19 da Lei Orgânica do Município, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 
 
      “Art. 19. A Câmara Municipal reunir-se-á, às dez horas do dia 
primeiro de janeiro, no primeiro ano de cada legislatura, para a posse de seus membros e 
eleição da Mesa Diretora. 

 
       § 4°  Inexistindo número legal, o Vereador escolhido como 
Presidente na forma do § 1°  deste artigo, permanecerá na presidência e convocará sessões 
diárias até que seja eleita a Mesa.” 
 
 Art. 13. Fica incluído na Lei Orgânica do Município, na Seção II, do Funcionamento 
da Câmara, o art. 19-A, §§ 1° a 3º,  inciso I,  § 4º, incisos I a IV, com a seguinte 
redação: 
    
        “Art. 19-A. Os subsídios dos Vereadores serão fixados por lei de 
iniciativa da Câmara Municipal, no último  ano da legislatura para viger na subseqüente, até 
trinta dias antes das eleições municipais, observados os limites e critérios estabelecidos no 
art. 29, VI, a, da Constituição Federal e nesta Lei Orgânica.  (Art. Inserido)  
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       § 1°  Não prejudicarão o pagamento dos subsídios aos Vereadores  
presentes, a não realização de sessão por falta de quorum e a ausência de matéria a ser 
votada, e no recesso parlamentar, os subsídios serão pagos de forma integral. (Parágrafo 

inserido) 
 
       § 2°  A mesma lei que fixar os subsídios dos Vereadores fixará 
também o valor da parcela indenizatória, a ser  pago aos Vereadores, por sessão 
extraordinária,  somente convocadas pelo Executivo em período de recesso parlamentar, 
observado o limite de proporcionalidade dia/mês. (Parágrafo inserido)    

 
        § 3°  Os subsídios e a parcela indenizatória fixados na forma deste 
artigo, poderão ser revistos anualmente, por lei específica, sempre na mesma data e sem 
distinções de índices, considerados para este fim, os índices oficiais de correção,  
coincidentemente com a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do 
Município.  (Parágrafo  inserido) 
 
  I  - o total da despesa com os subsídios e a parcela indenizatória  
previstos neste artigo não poderá  ultrapassar o montante de  cinco por cento da receita  do 
Município, nem o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal em 
lei complementar federal. (Inciso inserido) 
 
       § 4°   Para os efeitos do inciso I do § 3° deste artigo, entende-se 
como receita do Município, o somatório de todas as receitas, exceto: (Parágrafo inserido) 
 
       I   - a receita de contribuição de servidores destinadas  à 
constituição de fundos ou reservas para o custeio de programas  de previdência social, 
mantidos pelo Município, e destinados a seus servidores;  (Inciso inserido) 
 
             II  - operações de crédito; (Inciso inserido) 
 
             III  - receita de alienação de bens móveis e imóveis; (Inciso inserido) 
       
          IV  - transferências oriundas da União ou do Estado, através de 
convênio ou não, para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das 
atividades daquelas esferas de Governo.”  (Inciso  inserido) 
       
 Art. 14. Modifica o caput e acrescenta  § 4° ao art. 20,  acrescenta  § 5° ao art. 21 e dá 
nova redação ao art. 22 da Lei Orgânica do Município, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
      “Art. 20. O mandato da Mesa será de dois anos, permitida a 
recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente, observando sempre 
o que preceitua o Regimento Interno da Câmara.” 
 
      § 4°  A  Mesa  da  Câmara  se  compõe  de  um  Presidente,  de  um 
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Vice-presidente, de um Primeiro Secretário e de um Segundo Secretário,  os quais se 
substituirão nesta ordem.” (Parágrafo inserido) 
 
       “Art. 21.......................................................................................... .....  
 
       § 5°  As Comissões Processantes, criadas da forma que dispuser o 
Regimento Interno da Câmara, atuarão no caso de processo de cassação pela prática de 
infração político-administrativa do Prefeito ou de Vereador, observando-se os 
procedimentos e as disposições previstas na lei federal aplicável e nesta Lei Orgânica.”  
(Parágrafo inserido) 
 
       “Art. 22. Os partidos políticos poderão ter líderes e vice-líderes na 
Câmara, que serão seus porta-vozes com prerrogativas constantes do Regimento Interno.” 
(NR) 
 
 Art. 15. Os incisos III, XI e XII do art. 30 da Lei  Orgânica do Município passam a 
vigorar com a seguinte redação, inserindo-se ao artigo inciso XVIII: 
 
       “Art. 30................................................................................................ 
 
       III  - votar as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e o 
plano plurianual, bem como autorizar abertura de créditos suplementares especiais; 
 
       XI  - criar, transformar e extinguir cargos, empregos ou 
funções públicas do Município, bem como fixar e alterar os vencimentos dos servidores 
municipais; 
 
       XII - criar e estruturar as secretarias municipais e demais 
órgãos da administração pública, bem como definir as respectivas atribuições. 
 
       XVIII - fixar  e  alterar  os subsídios dos  Vereadores, do Prefeito,  
do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais.” (Inciso inserido) 
 
 Art. 16. Dá nova redação aos  incisos III e IV, modifica-se os incisos VI, XIII, XVIII 
do art. 31 da Lei Orgânica do Município, com os seguintes textos, inserindo-se ao artigo 
inciso XXI. 

 
  “Art.31................................................................................................. 
 
  III  - dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia,  
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a 
iniciativa de lei para fixação e alteração da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na Constituição Federal, nesta Lei Orgânica e na lei de diretrizes  
orçamentárias; (NR) 
 
  IV  - sustar   os   atos   normativos   do   Poder   Executivo  que 
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exorbitem  do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; (NR) 
 
  VI  - autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município, por mais 
de quinze dias, por necessidade do serviço; 
 
  XIII - convocar os Secretários Municipais ou ocupantes de 
cargos da mesma natureza para prestar informações sobre matéria de sua competência,  
aprazendo dia e hora para o comparecimento 
 
  XVIII - julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores nos 
casos previstos em lei federal e nesta Lei Orgânica. 
 
  XXI - fixar o número de Vereadores a serem eleitos no 
Município, para a legislatura subseqüente, sempre que ocorrer as condições previstas no art. 
12, parágrafo 2º, inc. I desta Lei Orgânica.” (Inciso inserido) 
 
 Art.17. Modifica o ‘caput’ e o § 1° do art. 32, da Lei Orgânica do Município, 
vigorando com a seguinte redação, insere-se Parágrafo Único ao art. 33, modifica-se as 
alíneas a e b do inciso I e d do inciso II do art. 34,  modificando-se, ainda, os incisos I e II, 
inserindo-se, inciso III, novos §§ 1° e 2°, bem como,  §§ 3° e 4°, renumerando-se e 
modificando-se o atual  § 1° para § 5° e o    § 2° para § 6°, com nova redação, do art. 36. 
 
     “Art. 32. A Câmara Municipal elegerá, dentre seus membros e em 
votação secreta, uma Comissão Representativa ao término de cada sessão legislativa,  que 
funcionará nos interregnos das sessões legislativas ordinárias, responsável por:  
 

  § 1°  A Comissão Representativa constituída por número ímpar de 
Vereadores,  reproduzirá,   tanto  quanto possível,  a   proporcionalidade   da   representação  
partidária ou dos blocos parlamentares, e será presidida pelo Presidente da Câmara.” 
 
     “Art.33......................................................................................... 
 
     Parágrafo Único - Os Vereadores terão acesso às repartições 
públicas municipais para se informarem sobre qualquer assunto de natureza 
administrativa.” (P. inserido) 
  
     “Art.34. É vedado ao Vereador:  
 
     I   - desde a expedição do diploma; 
 
     a)  firmar ou manter contrato com o Município, com suas autarquia, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas 
concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer à cláusulas 
uniformes; 
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     b) aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da administração 
pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e 
observado o disposto no art. 38, I, IV da Constituição Federal e no art. 78, I, IV desta Lei 
Orgânica. 
 
       II  - desde a posse: 
 
       a) - .................................................................................................... 
 
 
     d) patrocinar causa junto ao Município e que seja interessado 
qualquer das entidades a que se refere a alínea “a” do inciso I, deste artigo.” 
 
     “Art.36........................................................................................... 
 
      I  - investido no cargo de Secretário Municipal ou em cargo 
da mesma natureza, considerando-se, neste caso, automaticamente licenciado, conforme 
previsto  no art. 34, II, a, desta Lei Orgânica; 
 
     II  - licenciado pela Câmara Municipal por motivo de doença, 
com subsídios integrais, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular. 
  
     III  - para desempenhar missões temporárias de caráter cultural 
ou de interesse do Município. (Inciso inserido) 
 
     § 1°  O Vereador licenciado nos termos do inciso III, terá as 
despesas custeadas pela Câmara. (Novo § 1° inserido)       

 
     § 2°  A licença para tratar de interesse particular não será  inferior a  
trinta e nem superior a cento e vinte dias por sessão legislativa, podendo reassumir o 
exercício do mandato antes do término da mesma, desde que comunique o Presidente e o 
faça em sessão perante a Mesa; (Novo § 2° inserido) 
 
     § 3°  O não comparecimento às reuniões, de Vereador privado 
temporariamente de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso, considerar-
se-á como falta injustificada, salvo, se apresentado requerimento e deliberado em contrário 
por maioria de 2/3 dos membros da casa. (Parágrafo inserido) 
 
     § 4°  Na hipótese do §1° o Vereador poderá optar pela remuneração 
do mandato; (Parágrafo inserido) 
 
     § 5°  Dar-se-á  a convocação  do  suplente  de  Vereador  nos  casos  
de vaga, de licença ou impedimento; (§ 1° renumerado com modificação para § 5°) 
 
     § 6°  O  suplente  convocado  deverá   tomar   posse   no   prazo  de 
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24 horas da data de convocação, em sessão ou fora dela, salvo justo motivo aceito pela 
Câmara, caso em que, convocar-se-á o imediato suplente para o ato, reabilitando-se o 
anterior, uma vez aceito o motivo justificador da impossibilidade da posse por ocasião da 
convocação, (§ 2° renumerado com nova redação  para § 6°) 
 
 Art. 18. Fica revogado da Lei Orgânica do Município, o art. 38 e o seu Parágrafo 
Único, modifica-se o art. 41, acrescenta-se incisos III e modifica-se o Parágrafo Único do 
art. 44, vigorando com os seguintes textos:  
    

      “Art. 38. (Art. revogado) 
      
       Parágrafo Único.  ( Revogado) 
 
      “Art. 41. A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador,  ao 
Prefeito e ao eleitorado que a exercerá sobre a forma de moção articulada subscrita, no 
mínimo, por cinco por cento do total do número de eleitores do Município.” 
 
      “Art. 44................................................................................................ 
 
      III - fixação  e alteração   dos  subsídios dos Vereadores,   Prefeito, 
Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais. (Inciso inserido) 
 
      Parágrafo Único.  Nos projetos de competência da Mesa da 
Câmara não será admitida emenda que aumente a despesa prevista, ressalvado o disposto 
no inciso II deste artigo, desde que assinada pela metade dos membros da  Câmara.” 
 
 Art. 19. Modifica-se o  § 1° do art. 45, acrescentam-se  §§ 9°  e 10 ao  art. 46 e    
modifica-se o  caput do art. 49 da Lei Orgânica do Município, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
      “Art. 45............................................................................................... 
 
      § 1°  Solicitada a urgência a Câmara deverá se manifestar em até 
quarenta e cinco dias sobre a proposição, contados da data em que foi feita a solicitação.”  
 
      “Art. 46................................................................................................ 
 
      § 9°  A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou 
modificada pela Câmara; (Parágrafo inserido) 
 
      § 10.  Na apreciação do veto a Câmara não poderá introduzir 
qualquer modificação no texto aprovado.” (Parágrafo inserido) 
 
      “Art. 49. A matéria constante de projeto  de  lei  rejeitado  somente 
poderá   constituir   objeto   de   novo   projeto,  na   mesma   sessão   legislativa,   mediante 
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proposta da  maioria absoluta dos membros da Câmara.” 
 
 Art. 20. Modifica o caput, o § 1°, revoga-se o § 2°, modificando-se, também, o § 3° 
do art. 50, da Lei Orgânica do Município, vigorando com a seguinte redação, inserindo-se 
no artigo um novo § 5°, renumerando-se o atual para § 6°. 
 
      “Art. 50. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, 
operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta,  
quanto à legalidade, legitimidade,   economicidade,   aplicação  das  subvenções  e  renúncia  
de  receitas  será  exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno de cada Poder. 
       
      § 1°  O controle externo da Câmara será exercido com auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, e 
compreenderá a apreciação das contas do Município, o acompanhamento das atividades 
financeiras e orçamentárias do Município, o desempenho das funções de auditoria 
financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais 
responsáveis por bens e valores públicos.   
 
       § 2°  (Parágrafo  revogado) 
 
       § 3°   As contas do Município, prestadas anualmente, serão 
julgadas pela Câmara, dentro de noventa dias, após o recebimento do parecer prévio do 
Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência. 
 
        § 5°   Rejeitadas  as contas,  serão  estas, imediatamente   remetidas 
ao M inistério Público para os fins de direito; (Parágrafo inserido) 
 
 § 6°   As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela 
União e Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo 
o Município suplementar essas contas sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de 
contas. (§ 5° renumerado para § 6°) 
 
 Art. 21. Modificam-se os arts 52, 53, dá nova redação ao  § 2° e revoga-se o § 3° do 
art. 54, modifica-se o caput, enumere-se e modifica-se o atual Parágrafo Único para § 1°, 
incluindo-se dois parágrafos, a serem enumerados como §§ 2° e 3°, no art. 55, da Lei 
Orgânica do Município, com as seguintes redações : 
 
      “Art. 52. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo 
ficarão  disponíveis, antes do julgamento pela Câmara, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco 
dias) no  respectivo  Poder  Legislativo,   para   consulta   e   apreciação  pelos  cidadãos  e 
instituições da sociedade, as quais poderão ser questionadas quanto à sua legitimidade, bem 
como apontar novas irregularidades que sabem existir, porém, não elencadas pelo órgão 
competente e após julgamento, durante  todo  o  exercício junto ao Legislativo e ao 
Executivo.” 
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        “Art. 53. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, 
com funções políticas, executivas e administrativas, auxiliado pelos Secretários Municipais 
ou ocupantes de cargos da mesma natureza.” 
 
        “Art 54.............................................................................................. 
 
        § 2°  Ao Vice-Prefeito será atribuído um gabinete na Prefeitura 
Municipal com um mínimo de estrutura administrativa para que possa auxiliar  o Executivo 
Municipal sempre que for convocado. (NR) 
        
        § 3°  (Parágrafo revogado) 
 
        “Art. 55. O Prefeito e Vice-Prefeito tomarão posse no dia primeiro 
de janeiro do ano subseqüente à eleição, na mesma sessão solene de instalação da Câmara 
Municipal, logo após a eleição da Mesa, prestando o compromisso de manter, defender e 
cumprir a Lei Orgânica, observar as leis da União, do Estado e do Município, promover o 
bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade 
e da legalidade.  
 
        “§ 1° Se, decorridos dez dias da data f ixada para a posse, o Prefeito 
ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, justificado e aceito  pela Câmara,  não tiver 
assumido o cargo, este será declarado vago pelo Plenário. (Parágrafo Único enumerado 
como  § 1°) 
          
        “§ 2°  Enquanto não correr a posse do Prefeito, assumirá o Vice-
Prefeito, e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da Câmara.  (Parágrafo inserido) 
 
        “§ 3° É conferido ao Prefeito eleito, após quinze dias da 
proclamação dos resultados oficiais das eleições, o direito de vista em toda a 
documentação,  máquinas, veículos,  equipamentos  e  instalações  da  Prefeitura,  para  
tomar  ciência da real situação em que o Município se encontra, para fins de planejamento 
de sua gestão.” (Parágrafo inserido) 
 
 Art. 22. Modifica -se  o  § 2°, acrescenta-se  § 3° ao art. 56 e modifica o caput do art. 
59, da Lei Orgânica do Município, com as seguintes redações: 
       
       “Art. 56................................................................................................. 
 
      § 2°  O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas por lei, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele for convocado, inclusive para 
missões especiais. 
 
      § 3°  A investidura do Vice-Prefeito em Secretaria Municipal não 
gera direito ao acumulo de subsídio, nem impedirá o exercício das funções previstas no      
§ 2° deste artigo.” (Parágrafo inserido) 
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  “Art. 59. O mandato do Prefeito é de quatro anos, tendo início em 
primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição, permitida a reeleição para um 
período subseqüente.” 
 
 Art. 23. O Parágrafo Único do art. 60 da Lei Orgânica do Município, passa a vigorar 
como § 1°, com uma modificação em seu texto e no inciso III, renumerando-se e 
modificando-se os atuais  §§ 1° e o 2°, respectivamente, como § § 2° e 3°, sendo este 
último vigorando com nova redação e acrescido de inciso I, com a seguinte redação: 
 
      “Art. 60............................................................................................. 
       
      § 1°  O Prefeito regularmente licenciado terá direito de perceber os 
subsídios: (Parágrafo Único enumerado como § 1° )  
 
      I  -.................................................................................................. 
 
        II -.................................................................................................. 
 
        III  - a serviço ou em missão de representação do Município, 
devendo, no prazo de quinze  dias, contados do final do serviço ou da missão, enviar à 
Câmara Municipal relatório circunstanciado dos resultados da sua viagem.  
      
       § 2°  O Prefeito gozará de férias anuais de trinta dias, sem prejuízo 
dos subsídios, ficando a seu critério a época para usufruir  do descanso; (§ l° renumerado 
para  § 2°) 
 
        § 3°  Os subsídios do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários, serão 
fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, dentro dos limites e critérios 
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica; (§ 2° renumerado  para  § 3° 
com nova redação) 
                                    
                                    I    -  O subsidio do Vice Prefeito não excederá a cinqüenta por 
cento daquele atribuído ao Prefeito. (Inciso inserido)  
         
 Art. 24. Dá nova redação ao inciso VIII,  modifica-se os incisos XI, XVIII  e  XXIII, 
do art. 62 da Lei Orgânica do Município, da SEÇÃO II – “DAS ATRIBUIÇÕES DO 
PREFEITO”- vigorando com os seguintes textos, inserindo-se, também, na referida Seção,  
artigo 62-A e incisos I a VIII. 
 
     “Art. 62............................................................................................. 
 
      VIII   - fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos, 
permitidos e autorizados, bem como daqueles explorados pelo próprio Município, conforme 
critérios estabelecidos na legislação municipal; (NR) 
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      XI  - enviar à Câmara Municipal o Plano Plurianual, o Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Proposta de Orçamento previstos nesta Lei 
Orgânica; 
      
        XVIII  - colocar  à disposição da Câmara,  os recursos 
correspondentes à dotações orçamentárias compreendidos os créditos suplementares  e 
especiais, a ela destinados, até o dia vinte de cada mês, não podendo ser superiores aos 
limites máximos definidos pela Constituição Federal, nem inferiores em relação à 
proporção fixada na Lei Orçamentária; 
 
     XXIII  - aprovar  projetos   de   edificação  e   p lano de arruamento 
e zoneamento urbano ou para fins urbanos, observados no mínimo, vinte metros de 
distância, de nascentes, rios, córregos ou riachos.”  
 
        “Art. 62-A. Até trinta dias antes do término do mandato, o Prefeito 
Municipal entregará ao seu sucessor e publicará, relatório da situação da administração 
municipal que conterá, dentre outras, informações atualizadas sobre: (Art. inserido) 
   
        I  - dívida do Município, por credor, com as datas dos 
respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de 
operações  de  crédito,  informando  sobre  a   capacidade   da  administração  municipal  de 
realizar operações de crédito de qualquer natureza; (Inciso  inserido)  
 
        II  - medidas necessárias à regularização das contas 
municipais   perante    o   Tribunal    de    Contas     ou     órgão    equivalente,    se    for    o 
caso; (Inciso  inserido) 
 
        III  - prestações de contas de convênio, celebrado com 
organismo da União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios; 
(Inciso  inserido)  
 
        IV - situação dos contratos com concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos; (Inciso  inserido)  
 
        V  - estado dos contratos de obras e serviços em execução ou 
apenas formalizados, sobre o que foi realizado e  pago e o que há por executar e pagar, com 
os prazos respectivos;  (Inciso  inserido)  
 
        VI  - transferências a serem recebidas da União e do Estado por 
força de mandamento constitucional ou de convênio; (Inciso  inserido)  

 
      VII  - projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso 
na Câmara Municipal, para permitir que a nova administração decida quanto à 
conveniências de lhes dar  prosseguimento, acelerar o seu andamento ou retirá-los; (Inciso  
inserido) 
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      VIII  - situação dos servidores do Município, seu custo, 
quantidade e  órgão em que estão lotados e em exercício.”  (Inciso  inserido  
   
  Art. 25. Acrescentam-se ao art. 65,  da Lei Orgânica do Município, na  SEÇÃO III – 
“DA PERDA E EXTINÇÃO DO MANDATO” -, §§ 1° a  4°, modifica-se, também, o 
caput, revoga-se o Parágrafo Único e inserem-se incisos I a XXIV e Parágrafo Único  ao 
art. 67, inserindo-se, ainda, à Seção em questão, artigo 67-A, incisos I a V e parágrafo 
único, artigo 67-B e inciso I,   artigo 67-C e inc. I a VII:     
 
         “Art. 65................................................................................................ 
 
        § 1°  A Câmara Municipal, tomando conhecimento de qualquer ato 
do Prefeito que possa configurar infração penal comum ou crime de responsabilidade, 
nomeará Comissão Especial para apurar os fatos e apresentar relatório conclusivo ao 
Plenário, no prazo de trinta dias. (Parágrafo inserido) 
 
       § 2°  Se  o  Plenário  julgar  procedentes  as  acusações  apuradas   
na forma do § 1° deste artigo, promoverá a remessa do relatório à Procuradoria Geral de 
Justiça do Estado, para providências. (Parágrafo inserido)     
         
      § 3°  Recebida a denúncia contra o Prefeito, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado, a Câmara decidirá por maioria absoluta, sobre a conveniência da designação de 
Procurador para atuar no processo como assistente de acusação. (Parágrafo inserido) 
 
      § 4°  O Prefeito ficará suspenso de suas funções com o recebimento 
da denúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado, cessando o afastamento caso não se 
conclua o julgamento do processo dentro de cento e oitenta dias.” (Parágrafo inserido) 
 
      “Art. 67.  São infrações político-administrativas do Prefeito, 
sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato:  
 
      Parágrafo Único.  (Parágrafo Único revogado) 
 

I  - deixar  de apresentar Declaração Pública de bens, nos 
termos da Lei Orgânica do Município; (inciso inserido) 

 
II  - impedir o livre e regular funcionamento da Câmara 

Municipal; (inciso inserido) 
 

III  - impedir o exame e fornecimento de cópias de livros e 
outros documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação 
de obras e serviços por Comissões de Investigações da Câmara, ou auditoria regularmente 
constituída; (Inciso inserido) 

 
IV  - desatender, sem motivo justo, os pedidos  de  informações 
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 da Câmara Municipal, quando formulados de modo regular; (Inciso inserido) 
 

V  - retardar a regulamentação e a publicação ou deixar de 
publicar Leis e Atos sujeitos a essas formalidades; (Inciso inserido) 
 

VI  -  deixar de enviar  a Câmara Municipal, no tempo devido,  
os Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os 
Orçamentos Anuais e outros cujos prazos estejam fixados em Lei; (Inciso inserido) 
 

VII - descumprir o Orçamento aprovado para o exercício 
financeiro; (Inciso inserido) 
 

VIII  - praticar atos contra expressa disposição de Lei ou omitir-
se na prática daqueles de sua competência; (Inciso inserido) 

 
      IX  - omitir-se  ou  negligenciar  na   defesa   de   bens,  rendas, 
direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura; (Inciso Inserido) 
 

X  - ausentar-se do Município, por tempo superior ao 
permitido pela Lei Orgânica, salvo licença da Câmara; (Inciso inserido) 
 

XI  - proceder de modo incompatível com a dignidade e o 
decoro do cargo; (Inciso inserido) 
 

XII  - não entregar os duodécimos a Câmara Municipal, 
conforme previsto em lei; (Inciso inserido) 
 

XIII  -  residir fora do município; (Inciso inserido) 
 

XIV  - deixar de fornecer certidões de atos ou contratos 
municipais no prazo estabelecido em Lei; (Inciso inserido) 

 
XV  - nomear, admitir ou designar servidor contra expressa 

disposição de lei; (Inciso inserido) 
 
 XVI  - negar-se a executar Lei Federal, Estadual ou Municipal, 
ou deixar de cumprir ordem judicial; (Inciso inserido) 
 

XVII  - adquirir  bens ou realizar serviços e obras, sem licitação, 
nos casos exigidos em lei; (Inciso inserido) 
 

XVIII  - alienar, onerar ou conceder o uso de imóveis municipais, 
sem autorização da Câmara Municipal ou em desacordo com a Lei; (Inciso inserido) 

 
XIX  - fazer  uso  de  imóveis  municipais  em desacordo com sua 
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destinação original, sem autorização da Câmara; (Inciso Inserido) 
 

XX  - antecipar ou inverter a ordem de pagamento de credores 
do Município, sem vantagem para o erário;  (Inciso inserido) 
 

XXI  - atentar contra o exercício dos direitos políticos, 
individuais e sociais; (Inciso inserido) 
 

XXII  -  a aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta sem 
prévia autorização legislativa; (Inciso inserido) 
 

XXIII  -  a concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças 
e jardins ou largos públicos, salvo pequenos espaços destinados a venda de jornais e 
revistas; Inciso inserido) 
 

XXIV  -  praticar atos de Improbidade Administrativa.” (Inciso 
inserido) 
 

      Parágrafo Único.  Sobre o  substituto do Prefeito, incidem as 
infrações politico-administrativas de que trata este artigo,  sendo-lhe aplicável o  processo 
pertinente.” (Parágrafo inserido) 

  
 “Art. 67-A.  São infrações Politico-Administrativas do Vereador, 
sujeitas ao julgamento da Câmara de Vereadores e sancionadas com a Cassação do 
Mandato: (Artigo inserido) 
 
 I  - No que couber, as mencionadas no art. 67 desta Lei 
Orgânica; (Inciso inserido)  
 
 II  - deixar de prestar contas ou tê-las rejeitadas, na hipótese de 
adiantamentos; (Inciso inserido) 
    

 

 III - utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção 
ou de improbidade administrativa; (Inciso inserido) 
 
 IV  - fixar residência fora do município, salvo quando o distrito 
em que resida for emancipado durante o exercício do mandato; (Inciso inserido) 
 
 V  - proceder de modo incompatível com a dignidade da 
Câmara Municipal ou faltar com o decoro na sua conduta pública. (Inciso inserido) 
 
 
 Parágrafo Único.  São ainda,  consideradas   infrações  polítco-admi- 
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nistrativas dos Vereadores, as previstas nos artigos, 36 § 3º, da Lei Orgânica. (Parágrafo 
inserido)  
 
 “Art. 67-B. A Câmara Municipal poderá afastar o Prefeito ou o 
Vereador denunciado, quando a denúncia for recebida pela maioria absoluta dos membros 
da Casa, quando estiver sendo obstruído o trabalho de C.P.I ou C.P. ou, quando se tratar de 
ilícito continuado. (Artigo inserido) 
 
 I  -  O Afastamento previsto no “caput” deste artigo, perdurará 
enquanto se fizer os trabalhos da C.P.I. ou C.P., que motivou o afastamento, e não será 
superior a 90 (noventa) dias.”  (Inciso inserido)  
 
        “Art. 67- C. O processo de cassação do mandato do Prefeito ou de 
Vereador, pela Câmara,  por infrações definidas no artigo 67 e 67-A, obedecerá  o r ito 
estabelecido nesta Lei Orgânica, Regimento Interno da Câmara, com aplicação subsidiária,  
no que couber, do C.P.P, C.P.C e Decreto Lei 201\67. (Art. inserido) 
    

 I - a denúncia escrita da infração poderá ser feita por 
qualquer eleitor, com  a  exposição  dos  fatos  e  indicação  das   provas;  se  o  denunciante   
for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão 
Processante. Se  o  denunciante  for   o  Presidente  da  Câmara,  passará  a  Presidência  ao 
substituto legal, para os autos do processo, e só votará, se necessário para completar o 
quorum do julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual 
não poderá integrar a Comissão Processante; (Inciso inserido) 
 
        II  - de posse da denúncia, o Presidente da Câmara,  na 
primeira sessão ordinária,  determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu 
recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto de dois terços de seus membros, na mesma 
sessão será constituída a Comissão Processante, com três Vereadores sorteados dentre os 
desimpedidos, os quais elegerão desde logo o Presidente e o Relator; (Inciso inserido) 
 
        III  - recebendo o processo, o Presidente da comissão iniciará 
os trabalhos dentro de cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da 
denúncia e dos documentos que a instruírem, para que no prazo de dez dias apresente 
defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até 
o máximo de oito. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão Processante emitirá parecer em 
cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, a qual,  neste caso,  
será submetida ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente 
designará, desde logo,  o início da instrução e determinará os atos e diligências que se 
fizerem necessárias paro o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas; (Inciso 
inserido) 
 
         IV  - o  denunciado   deverá    ser   intimado   de    todos    os 
atos   do processo,  pessoalmente  ou   na   pessoa  do   seu   Procurador,  com  antecedência      
mínima   de   vinte   e    quatro  horas,   sendo-lhe    permitido    assistir   as    diligências   e 
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audiências,  bem    como   formular  perguntas   às     testemunhas     e    requerer      o    que 
for de interesse da defesa; (Inciso inserido) 
 
      V - concluída a instrução, será aberta vista do processo ao 
denunciado, para razões finais, no prazo de cinco dias, e, após a Comissão Processante 
emitirá Parecer Final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao 
Presidente da Câmara a  convocação  de  sessão  para julgamento. Na sessão de julgamento, 
o processo será lido  integralmente,  e,  a  seguir,   os  Vereadores   que  o    desejarem  
poderão   manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de dez minutos cada um, e,  ao 
final, o denunciado ou seu Procurador terá o prazo  máximo de duas horas para produzir a 
sua defesa oral; (inciso  inserido  
 
        VI  - concluída a defesa proceder-se-á a tantas votações 
secretas quantas forem as infrações articuladas  na denúncia. Considerar-se-á 
definitivamente afastado do cargo o denunciado que for declarado, pelo voto de dois terços,  
pelo menos, dos Membros da Câmara, incurso  em  qualquer  das infrações definidas no art.  
67 desta Lei Orgânica. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará 
imediatamente o resultado e fará lavrar  ata que consigne a votação secreta sobre cada 
infração, e, se houver condenação expedirá o competente decreto legislativo de cassação do 
mandato do Prefeito; (Inciso inserido) 
 
        VII   - o processo a que se refere este artigo deverá estar 
concluído dentro de noventa dias  contados da data em que se efetivar  notificação inicial do 
denunciado. Transcorrido o prazo sem julgamento o processo será arquivado, sem prejuízo 
de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos.” (Inciso  inserido) 
 
 Art. 26. Acrescenta-se inciso V ao art. 68, aglutine-se ao art. 69, com modificação em 
seu texto, o inciso I, da Lei Orgânica do Município, vigorando com a seguinte redação, 
revogando-se, também, o inciso II do referido artigo, e, revogando-se, ainda, o art. 74, seu 
Parágrafo Único e seus incisos I a V e o artigo 75. 
 
       “Art. 68.............................................................................................. 
 
       V  - ocorrer cassação de mandato nos termos do artigo 67 
desta Lei Orgânica.” (Inciso inserido) 
              
       “Art. 69. São auxiliares  diretos do Prefeito os Secretários 
Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza. (Artigo aglutinado ao inciso I) 
        
        II   - (Inciso revogado) 
                                        
        “Art. 74.  (Artigo revogado) 
 
        Parágrafo Único. (Parágrafo Revogado) 
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         I   -    (Inciso revogado) 
 
        II   -    (Inciso revogado) 
    

        III   -    (Inciso revogado) 
  
        IV  -    (Inciso revogado) 
 
        V      -  (Inciso revogado) 
    
       “Art. 75.    (Artigo  revogado) 

    

 Art. 27.  Modifica-se o caput, o inciso III, dá nova redação aos incisos V e X, do art. 
77 da Lei Orgânica do Município, com os seguintes textos, modifica-se, ainda, no referido  

artigo,   os   incisos   XIII,   XV,  XVI,  cccc   e  XIX,   insere-se   ao   artigo    inciso    XXII, 
modificando-se, também, o § 1° e dando-se nova redação ao  § 3°, inserindo-se  no mesmo 
incisos I a III, e, inserindo-se, por fim, ao artigo em questão, §§ 7°, 8°, I a III, 9°  a  12.  
     
  “Art. 77.  A administração pública direta e indireta do Município 
obedecerá   aos  princípios  da   legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  efi- 
ciência, motivação e interesse público, transparência e participação popular, bem como aos 
demais princípios  estabelecidos na Constituição Federal e, também, ao seguinte:   
 
        III  - o prazo de validade do concurso público será de até dois 
anos, prorrogado uma vez, por igual período, devendo a nomeação do candidato aprovado 
obedecer à ordem de classificação; 
 
         V  - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,  
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;  (NR) 
 
        X  - a remuneração dos servidores públicos e os subsídios do 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores  e Secretários Municipais somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 
revisão geral anual, sempre na mesma  data e sem distinção de índices; (NR) 
 
        XIII  - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 
 
       XV   - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
empregos públicos municipais são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV 
deste artigo e nos artigos 29-A, § 1°, 39, § 4°, 150, II, 153,  III e 153, § 2°, I,  da 
Constituição Federal ;    
 
       XVI  - é  vedada  a  acumulação  remunerada  de  cargo públicos,  
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exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto 
no inciso XI: 
 
       a) - ................................................................................................... 
 
       b) - ................................................................................................... 
 
       c) - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas; 
 
       XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 
autorizada  a  instituição  de  empresa pública,  de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
        
        XXII  - é vedada a dispensa do servidor sindicalizado, a partir do 
registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que 
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da 
lei. (Inciso inserido) 
 
       § 1°  A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos  órgãos  públicos   deverá  ter   caráter   educativo,  informativo  ou  de  
orientação  social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos, e de agentes ou partidos políticos. 
         
       § 3°  A lei disciplinará as  formas de participação do usuário  na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (NR) 
  
       I   - as reclamações relativas à prestação de serviços públicos 
em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna, na qualidade dos serviços; (Inciso inserido) 
 
        II  - o acesso aos usuários a registros administrativos e a 
informação sobre atos de governo,  observado o disposto no artigo 5°, X e XXXIII, da 
Constituição Federal;  (Inciso inserido)  
 
        III - a disciplina da representação contra o exercício 
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. (Inciso 
inserido)  
                
        § 7°  A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de 
cargo ou emprego da administração direta ou indireta que possibilite o acesso a 
informações privilegiadas. (Parágrafo inserido) 
 
        § 8°  A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 
entidades  da administração  direta  e  indireta  poderá ser ampliada mediante contrato, a ser  
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firmados entre seus administradores e o  poder público, que tenha por objeto a fixação de 
metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Parágrafo 
inserido) 
 
        I  - o prazo de duração do contrato; (Inciso inserido) 
 
        II  - os controles e critérios de avaliação de desempenho, 
direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes;  (Inciso inserido)  

 
        III  - a remuneração do pessoal. (Inciso inserido)  
 
        § 9°  O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas ou de custeio 
em geral; (Parágrafo inserido) 
 
       § 10.  O Município instituirá contribuição, cobrada de seus 
servidores, para  o  custeio, em  benefício  destes, do  regime  previdenciário  de que  trata o  
art. 40, da Constituição Federal, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos 
servidores titulares de cargos efetivos da União;  (Parágrafo inserido) 
 
        § 11.  É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142, todos  da Constituição Federal,  
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis na forma desta Lei Orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração;  (Parágrafo inserido) 
   
        § 12.  Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta Lei Orgânica, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do regime de previdência previsto no § 11 deste artigo.” (Parágrafo 
inserido) 
 
 Art. 28. Dá nova redação ao caput e ao § 1° do art. 79 da Lei Orgânica do Município, 
passando a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se ao referido parágrafo, incisos I a 
III, e ao artigo novo  § 2°, renumerando-se e modificando-se o atual para § 4°, e, inserindo-
se, também, ao artigo, §§ 3°, 5° a 8°. 
 
       “Art. 79. O Município instituirá conselho de política de 
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos 
respectivos Poderes. (NR) 
 
       § 1°   A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará: (NR) 
 
       I    - a natureza, o grau de responsabilidade  e  a  complexidade 
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dos cargos componentes de cada carreira; (inciso inserido) 
 
       II   - os requisitos para a investidura; (Inciso inserido) 
 
       III   - as peculiaridades dos cargos. (Inciso inserido) 
 
     § 2°  O Regime jurídico dos servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas é o estatutário, devendo ser regulamentado 
por lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal. (Novo § 2° inserido) 
 
    § 3°  A lei disporá sobre o estatuto do servidor público municipal; 
(Parágrafo inserido)  
    
    § 4°  Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 
disposto no art. 7°, IV, VII, VIII,  IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXX da 
Constituição  Federal,   podendo  a   lei  estabelecer  requisitos   diferenciados  de  admissão 
quando a natureza do cargo o exigir. (§ 2°  renumerado  para  § 4° com modificação em sua  
redação)  
 
    § 5°  O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os 
Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória. Observado, em qualquer caso, o disposto no 
art. 37, XI, da Constituição Federal;  (Parágrafo inserido)  
 
    § 6°  Lei Municipal poderá estabelecer a relação entre a  maior e a 
menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no 
art. 37, XI, da Constituição Federal;  (Parágrafo inserido)  
 
    § 7°  Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão anualmente os 
valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos; (Parágrafo inserido) 
 
    § 8°  Lei municipal disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia 
e fundação,  para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade,  
treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do 
serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.”  
(Parágrafo inserido) 
 

Art. 29. Dá nova redação ao caput do art. 80 da Lei Orgânica do Município, vigorando 
com a seguinte redação, revogam-se,  também, do aludido artigo, os incisos I, II, III, alíneas 
a  a  d,  §§ 1°  a  5°, modifica-se, ainda, o artigo 81. 

 
   “Art. 80. Aplica-se aos servidores públicos municipais, para 

efeito de aposentadoria, o disposto no artigo 40 da Constituição Federal. (NR) 
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    I -    (Inciso revogado) 
 

                II -     (Inciso revogado) 
 
    III -    (Inciso revogado) 
    

                a) -    (Alínea revogada) 
                    

                b) - (Alínea revogada) 
    

    c) -    (Alínea revogada) 
 

d) -(Alínea revogada) 
 
 
 

§ 1°    (Parágrafo revogado) 
 
 

     § 2°    (Parágrafo revogado) 
    
                § 3°    ( Parágrafo revogado) 
    

                § 4°    (Parágrafo revogado)    
    

                § 5°  (Parágrafo revogado) 
    
        ““““Art. 81. São estáveis após 3 (três)  anos de efetivo  exercício os 

servidores nomeados para cargo de provento efetivo em virtude de concurso público.”     
                    

    Art. 30. Revogam-se os arts 82, §§ 1° a 3° e o  83 da Lei Orgânica do Município. 
        
                    “Art.  82.     (Artigo revogado) 
 
     § 1°    (Parágrafo revogado) 
    

    § 2°     (Parágrafo revogado)    
    
                    § 3°    (Parágrafo revogado)    
 
    “Art. 83.    (Artigo  revogado)    
 
 Art. 31. Modificam-se o caput do art. 84, o inciso IV do § 2° e  o § 3° do art. 85, o       
§ 1°  do art. 86, da Lei Orgânica do Município, passando a vigorar com a seguinte redação, 
revogando-se, também, do artigo 86, o § 4°, bem como  o art. 87 e o seu Parágrafo Único. 
   
    “Art. 84. O Município poderá constituir guarda municipal, força 
auxiliar destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações nos termos da lei 
complementar.” 
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   “Art. 85............................................................................................. 
     
     § 2°  .................................................................................................. 
 
     IV - fundação pública – a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, criada em virtude de autorização legislativa, para o 
desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidades de direito 
público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos 
de direção, e funcionamento custeado por recursos do Município e de outras fontes.  
 
     § 3°  A  entidade  que  trata  o  inciso  IV  do  § 2°  deste   artigo,   
adquire  personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas.”   
 
      “Art. 86............................................................................................... 
     
     § 1°  A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e 
atos administrativos far-se-á através de licitação, observada a legislação pertinente, em que 
se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstância de freqüência,  
horário e distribuição. 
     
     § 4°     (Parágrafo revogado) 
      
      “Art. 87.  (Art. revogado)  
         
                Parágrafo Único.    (Parágrafo Revogado) 
 

 Art. 32. Modificam-se o inciso IV do art. 88, alínea hhhh    do inciso I, inserindo-se no 

referido inciso alínea eeee, modificando-se, também,   a alínea b b b b do inciso II, a alínea a a a a do 
inciso III e o Parágrafo Único do Artigo 90, da Lei Orgânica do Município, com os 
seguintes textos: 
 
     “Art. 88............................................................................................... 
 
      IV  - Anualmente, até quinze de março, pelo órgão oficial,  as 
contas da administração, constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do 
balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais, em forma sintética.” 
 
      “Art. 90............................................................................................. 
 
      I  - .......................................................................................... 
      
     h) - medidas de execução do plano diretor de desenvolvimento 
integrado do Município; 
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     e) -  regulamentação interna dos órgãos que forem criados na 
administração municipal. (Alínea inserida) 
 
     II  - ........................................................................................ 
 
     b) - lotação nos quadros de pessoal. 
       
     III - ........................................................................................ 
 
           
     a) - admissão de servidores para serviços de caráter 
temporário, nos termos do art. 77, IX desta Lei Orgânica. 
 
      Parágrafo Único.  Os  atos  constantes  dos  incisos  II  e  III   deste 
artigo, poderão ser delegados.” 
 
 Art. 33. Revogam-se o caput  e os §§ 1° e 2° do art. 91, da Lei Orgânica do Município. 
      

“Art. 91.    (Artigo revogado)    
    

§ 1°    (Parágrafo revogado)    
    

§ 2°    (Parágrafo revogado) 
 
 Art. 34. Dá nova redação ao caput do art. 97, da Lei Orgânica do Município, passando 
a vigorar com a seguinte redação, revogando-se do referido artigo, os incisos I a XIII.  
      
    “Art. 97. O Município instituirá como órgão de assessoramento 
de consulta ao Prefeito, os Conselhos Municipais, os quais deverão ser cr iados por Lei 
específica, observando o que determinam leis estadual e federal,  que determinará,  na 
esfera de sua competência, suas atribuições.(NR) 
    
                I  -    (Inciso revogado) 
    

                II  - (Inciso revogado) 
  
       III - (Inciso revogado) 
 
    IV -    (Inciso revogado) 
 

                    V -    (Inciso revogado) 
 

                VI - (Inciso revogado) 
  
    VII        - (Inciso revogado) 
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    VIII   -    (Inciso revogado) 
    
                IX  -    (Inciso revogado) 
 

    X        - (Inciso revogado) 
 

    XI  -    (Inciso revogado) 
 
    XII  - (Inciso revogado) 
     
    XIII  -    (Inciso revogado) 
 
 Art. 35. Dá nova redação aos arts. 103, inserindo-lhe Parágrafo Único,  e ao art. 106, da 
Lei Orgânica do Município, com os seguintes textos, revogando-se do último artigo os 
incisos I e II. 

 
    “Art. 103. São bens do Município de Rio Branco os que 
atualmente lhe pertencem e os que vier a adquirir, cabendo ao Prefeito a sua administração, 
respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços. 
(NR) 
 
   Parágrafo Único.  O Município participará no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica e de outros recursos minerais de seu território, na forma da legislação competente.” 
(Parágrafo inserido)    
 
    “Art. 106. A alienação de bens municipais se fará de 
conformidade com a legislação pertinente e quando imóveis, dependerá de autorização 
legislativa. 
 
                                                                I   - (Inciso revogado) 
 
                II  - (Inciso revogado) 
 
 Art. 36. Modifica o caput do art. 107 da Lei Orgânica do Município, passando a vigorar  
com a seguinte redação, revogando-se do referido artigo os §§ 1°  e  2°. 
 
 “Art. 107. O Município, preferentemente à venda ou doação de 
seus bens imóveis, concederá direito real de uso, mediante autorização legislativa e 
concorrência, dispensada essa última nas hipóteses previstas na legislação pertinente. 

          
 § 1°  (Parágrafo revogado) 

     
      

 § 2°  (Parágrafo revogado) 
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 Art. 37. Dá nova redação ao caput do art. 108, aos §§ 1° e 2° do art. 110 e ao art. 111 da 
Lei Orgânica do Município, passando a vigorar com os seguintes textos: 
 
 “Art. 108. A aquisição onerosa de bens observará os requisitos da 
legislação pertinente.” (NR) 

 
 “Art. 110........................................................................................... 
 
  § 1°  A utilização e administração dos bens públicos de uso 
especial,  como  mercados,   matadouros,   estações,   recintos   de   espetáculos    e   campos  
de esportes, serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos. (NR) 

 

 
   § 2°  A permissão ou autorização de uso, que poderá incidir sobre 
qualquer bem municipal, será feita, a título precário, por ato unilateral do Prefeito, através 
de decreto.” (NR) 
 
 “Art. 111. Poderão ser cedidos a particulares, para serviços  
transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízos para os 
trabalhos do Município e o interessado recolha, previamente, a remuneração arbitrada e 
assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos.” (NR) 
  
 Art. 38. Dá nova redação ao caput e ao § 4°  do art. 113 e  modifica-se o caput do art. 
117, da Lei Orgânica do Município, passando a vigorar com os seguintes textos: 
 
       “Art.  113. A concessão ou a permissão de serviço público 
dependerá de autorização legislativa e contrato precedido de licitação. (NR)  
       

 § 4°  As concorrências para a concessão de serviços públicos 
deverão ser precedidas de ampla publicidade, observada a legislação federal pertinente.” 
(NR) 

  
       “Art. 117. São tributos municipais os impostos, taxas e as  
contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas e a contribuição para o custeio do 
serviço de iluminação pública,  instituídos por lei municipal, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário.” 
 
 Art. 39. Revoga-se o inciso III, dá nova redação ao § 1°, inserindo-se no mesmo, 
incisos I e II   e modifica-se o   § 3° do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, com os  
seguintes textos: 

 
 “Art. 118.......................................................................................... 

 
                    III - (Inciso revogado) 
 
     § 1°  Sem prejuízo da progressividade no tempo a que  se  refere  o 
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art. 189, § 1°, inciso II, da Lei Orgânica do Município, de forma a assegurar o  
cumprimento da função social, o imposto previsto no inciso I do “caput” deste artigo 
poderá, nos termos da lei: (NR) 

 
     I  - ser progressivo em razão do valor  do imóvel; (Inciso 
inserido) 
 
     II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o 
uso do imóvel. (Inciso inserido) 
 

§ 3°  A lei determinará medidas para que os consumidores sejam 
esclarecidos acerca dos impostos previstos no inciso IV.” 
 
 Art. 40. Modifica-se o caput do art. 122 da Lei Orgânica do Município, passando a 
vigorar com o seguinte redação: 
 
       “Art. 122. O Município poderá instituir contribuição, a ser 
cobrada de seus servidores, em benefício destes, para o custeio de sistema de previdência e 
assistência social, observada a legislação pertinente.”  
 
 Art. 41. Modificam-se o inciso II do art. 124 e o caput do art. 130 da Lei Orgânica do 
Município, passando a vigorar com as redações seguintes: 
 
     “Art. 124............................................................................................... 
 
     II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados 
no Município, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4°, III, 
da Constituição Federal.” 
 
       “Art. 130. As disponibilidades de caixa do Município, de suas  
autarquias e fundações e das empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições 
financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei federal, podendo ser aplicados no 
mercado aberto.”  

 
 Art. 42. O caput do art. 131 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescentando-se ao artigo §§ 2° e 3°, e enumerando-se o  atual Parágrafo 
Único como  § 1°, completando-se sua redação, pois a mesma encontra-se incompleta no 
atual Parágrafo Único. 
   

  “Art. 131. A elaboração e a execução da lei de diretrizes 
orçamentárias, do plano plurianual e do orçamento anual obedecerá as regras estabelecidas 
na Constituição Federal, Constituição do Estado, na legislação federal aplicável, nas 
normas de direito financeiro e nos preceitos desta Lei Orgânica. 
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  § 1°  O Poder Executivo publicará até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. (Parágrafo 
Único enumerado como § 1°, aglutinado à parte de sua redação constante erroneamente após  
o § 2° do art. 118.) 
 
  § 2°  A  lei  que  estabelecer  o  p lano  plurianual  estabelecerá   por 
distrito, bairro e região, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública  municipal  
para as despesas de capital e outras delas decorrentes  e para as relativas  aos programas de 
duração continuada. (Parágrafo inserido) 

 
  § 3°  A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária estabelecerá a política de fomento.” (Parágrafo 
inserido) 
 
 Art. 43. O art. 132, da Lei Orgânica do Município, com a redação incompleta e 
inserido, erroneamente, após o art. 118, no CAPÍTULO VI, SEÇÃO I – DOS TRIBUTOS  
MUNICIPAIS, passa a fazer parte DA SEÇÃO III –  DO ORÇAMENTO -, aglutinando-se, 
com modificação, à parte de sua redação constante na seção a qual passa a integrar, com a 
redação seguinte, modifica-se, ainda, no artigo em questão, o inciso I do § 2° e insere-se, 
também, § 4°. 
 

  “Art. 132. Os projetos de lei relativos às diretrizes orçamentárias, 
ao plano plurianual e ao orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pela 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,  à qual caberá:” (Art. que estava inserido 
erroneamente após o art. 118, acrescentado nesta Sessão.) 

 
  § 2°..................................................................................................... 
  

      I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias. 
 
     § 4°  As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não 
poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.” (Parágrafo inserido) 
   
 Art. 44. Modifica-se o caput do art. 134 da Lei Orgânica do Município,  com a redação 
seguinte, revoga-se do referido artigo o  § 1°, enumerando-se e modificando-se o atual § 2° 
como Parágrafo Único.    
 
     “Art. 134. O Prefeito enviará à Câmara no prazo consignado em 
lei complementar federal,  os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual. 
 
        § 1°    (Parágrafo revogado) 
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  Parágrafo Único.  O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara,  
para propor a modificação dos projetos mencionados neste artigo, enquanto não iniciada a 
votação da parte que deseja alterar.” (§ 2 ° enumerado com modificação como  Parágrafo 
Único) 
 
 Art. 45. Os arts 136 e 137, sendo este último com nova redação, inseridos 
erroneamente na Seção II – Da Receita e da Despesa-, passam a vigorar na Seção III – Do 
Orçamento-, com as redações seguintes: 
 
        “Art. 136. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária 
anual, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se lhe 
a atualização dos valores. (Artigo que fora inserido erroneamente na Seção II – Da 
Receita e  Despesa, acrescentado nesta Sessão.) 
 
     “Art. 137. Aplicam-se aos projetos de lei de diretrizes 
orçamentárias, do orçamento anual e do plano plurianual,  no que não contrariar o  disposto 
nesta Seção, as regras gerais do processo legislativo. (Artigo que fora inserido 
erroneamente na Seção II – Da Receita e  Despesa,  acrescentado nesta Seção,  com nova 
redação.) 
 
 Art. 46. Modifica-se o caput do art. 140, dá nova redação ao inciso IV e acrescenta-se  
§ 4° ao art. 141 da Lei Orgânica do Município, com as redações seguintes: 
 
     “Art. 140. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a: 
   
     “Art. 141. São vedados: 
 
     IV  - A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou 
despesa, ressalvada a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, 
para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da 
administração tributária, bem como a prestação de garantias às operações de créditos por 
antecipação de receita, previstas na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica. (NR) 
 
     § 4°  É permitida a vinculação de receitas e recursos mencionados 
no art. 167, § 4° da Constituição Federal, para a prestação de garantia ou contragarantia à 
União e para pagamento de débitos para com esta.” (Parágrafo inserido) 
 
 Art. 47. Modifica-se o caput do art. 142, dá nova redação ao caput e revoga-se o  
Parágrafo Único e insere-se incisos I e II ao art. 143, com as seguintes redações: 
 
     “Art. 142. Os recursos correspondentes ás dotações 
orçamentárias compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados á Câmara 
Municipal, ser-lhes-ão entregues até o dia vinte de cada mês.”   
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     “Art. 143. A despesa com pessoal ativo e inativo do município 
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal, observado o 
limite legal de comprometimento aplicado a cada um dos Poderes. (NR) 
 
     Parágrafo Único.    (Parágrafo Único revogado)    
 
     I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender ás projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes; (Inciso 
inserido) 
 
     II -  se houver autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.” 
(Inciso inserido) 
 
 Art. 48. O atual art. 144 da Lei Orgânica do Município, passa a vigorar com nova 
redação, revogando-se os seus incisos I a IX, bem como § 1° com os incisos I a IV. 

 
     “Art. 144. O Município, dentro de sua competência organizará a 
ordem econômica e social, conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores 
interesses da coletividade. (NR) 

 
                I  -    (Inciso revogado)    
    
                II  -    (Inciso revogado)    
    

                III  - (Inciso revogado)    
    

                IV  -    (Inciso revogado)    
    

                V  - (Inciso revogado)    
    
                VI  -    (Inciso revogado)    
    

                VII  - (Inciso revogado)    
    

                VIII   - (Inciso revogado) 
    
                IX  -  (Inciso revogado)    
                

                § 1°  (Parágrafo revogado) 
    

                I  -    (Inciso revogado)    
    

                II -    (Inciso revogado)    
    
                III -    (Inciso revogado)            
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                IV -    (Inciso revogado)        
 
 Art. 49. Insere-se à Lei Orgânica do Município, art. 145-A, com a seguinte redação: 
 
     “Art. 145-A. Ao Município, cumpre assegurar o bem-estar social, 
garantindo o pleno acesso de indivíduos, especialmente das pessoas portadoras de 
deficiência, aos bens e serviços essenciais ao seu desenvolvimento como pessoas humanas 
e seres sociais.” (Ar tigo inserido)) 
 
 Art. 50. Acrescentam-se Parágrafo Único ao art. 148 e art. 148-A á Lei Orgânica do 
Município, com as redações seguintes: 
 
      “Art. 148............................................................................................. 
 
     Parágrafo Único.  São isentas de imposto as respectivas 
Cooperativas.” (Parágrafo inserido.) 
 
      “Art. 148-A.  O Município promoverá e incentivará o turismo 
como fator de desenvolvimento social e econômico.” (Art. inserido. ) 
 
 Art. 51. Revoga-se da Lei Orgânica do Município, o art. 151 e seus Parágrafos. 
     

                    “Art. 151.    (Artigo revogado) 
    
                § 1°  (Parágrafo revogado)    
                
                § 2°   (Parágrafo revogado)    
    

                § 3°  (Parágrafo revogado)    
    

                § 4°  (Parágrafo revogado)    
 
 Art. 52. Dá nova redação ao art. 152 da Lei Orgânica do Município, insere-se ao 
referido artigo § 1°, incisos I a IV, § 2°, incisos I a IX, §§ 3° a 4°, com as seguintes 
redações: 
 
     “Art. 152. O Município manterá, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, serviço de saúde pública, higiene e saneamento a serem 
prestados gratuitamente à população.” (NR ) 

 
     § 1°  Visando a satisfação do direito à saúde, garantido na 
Constituição Federal, o Município no âmbito de sua competência, assegurará. (Parágrafo 
inserido) 
 
     I - acesso universal e igualitário às ações e serviços de 
promoção, proteção e recuperação da saúde; (inciso inserido) 
 



 35 

 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Rio Branco 
 

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES 
 

 

 
     II - acesso a todas informações de interesse para a saúde; 
(Inciso inserido)   
 
     III - participação de entidades especializadas na elaboração 
de política na definição de estratégias de implementação, e no controle de atividades com 
impacto sobre a saúde pública; (inciso inserido) 
 
     IV  - dignidade e qualidade no atendimento. (inciso inserido) 
 
     § 2°  Para a concessão desses objetivos, o Município promoverá: 
(inciso inserido) 
 
     I  - a implantação e a manutenção da rede local de postos 
de saúde, de higiene, ambulatórios médicos, depósitos de medicamentos e gabinetes 
dentários, com prioridade em favor das localidades e áreas rurais em que não haja serviços 
federais ou estaduais correspondentes; (inciso inserido) 
 
     II - a prestação permanente de socorros de urgência a 
doentes e acidentados, quando não existir na sede Municipal serviço federal ou estadual 
dessa natureza; (inciso inserido) 
 
     III - a triagem e o encaminhamento de insanos mentais e 
doentes  desamparados quando não seja possível dar-lhes assistência e tratamento com os 
recursos locais; (inciso inserido) 
 
     IV - a elaboração de planos e programas locais  de saúde em 
harmonia com os sistemas nacional e estadual dessa área; (inciso inserido) 
 
     V  - o controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde; (Inciso inserido) 
    
     VI  - a fiscalização e a inspeção de alimentos, compreendido 
o controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; (Inciso 
inserido) 
 
     VII   - a participação no controle e fiscalização da produção,  
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos,  tóxicos e radiativos; 
(Inciso inserido) 
 
     VIII   - a participação na formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico; (Inciso inserido) 
 
     IX   - o combate ao uso do tóxico. (Inciso inserido)  
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     § 3°  As ações e serviços de saúde do Município serão 
desconcentrados nos distritos, onde se formarão conselhos comunitários de saúde, nos 
termos da lei municipal. (Parágrafo inserido) 
 
     § 4°  A participação popular nos conselhos comunitários de saúde 
e em outras formas previstas em lei será gratuita e considerada serviço social relevante.” 
(Parágrafo inserido) 
     
 Art. 53. Dá nova redação ao art. 153 da Lei Orgânica do Município, inserindo-se ao 
mesmo, Parágrafo Único, com a seguinte redação: 
     
    “Art. 153. O Município aplicará, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, recursos nunca menos que o equivalente a percentuais e condições 
estabelecidos na Constituição da República e em lei complementar federal. (NR ) 
 
     Parágrafo Único.  Os recursos do Município destinados às ações e 
serviços públicos de  saúde  e  os  transferidos  pela  União  para  a  mesma finalidade serão 
aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho 
de Saúde, sem prejuízo dos demais sistemas de controle, regidos pela legislação pertinente 
em vigor.” (Parágrafo Único inserido.) 
 

 Art. 54. Ficam revogados da Lei Orgânica do Município, os arts 154 a 160 e seus 
respectivos incisos e parágrafos. 
 
     “Art. 154. (Artigo revogado) 
 
                I  -    (Inciso revogado) 
    
                II     -    (Inciso revogado) 
    

                 “Art. 155.    (Artigo revogado ) 
 
                I     -    (Inciso revogado) 
 

                II  -    (Inciso revogado) 
 
                III  -    (Inciso revogado) 
 
                IV  - (Inciso revogado) 
 
                § 1°   (Parágrafo revogado)    
    

                § 2°   (Parágrafo revogado)    
    
    

                “Art. 156. (Artigo revogado) 
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                    Parágrafo Único.    (Parágrafo  revogado.) 
    
     “Art. 157.    (Artigo revogado) 
 
             I  -    (Inciso revogado) 

    

                II  -    (Inciso revogado) 
    

                III  -    (Inciso revogado)    
       
                 “Art. 158.    (Artigo revogado) 
       

             I  - (Inciso revogado) 
  

                II  - (Inciso revogado) 
 
    III  - (Inciso revogado) 
 
    IV  - (Inciso revogado) 
 
    V  - (Inciso revogado) 
 

                Parágrafo Único.   (Parágrafo Único revogado) 
       
                 “Art. 159.    (Artigo revogado) 
        
             Parágrafo Único.   (Parágrafo Único revogado) 
    

             “Art. 160. (Artigo revogado) 
 
 Art. 55. Ficam revogados da Lei Orgânica do Município, os §§ 1°, 4° e 5°, do art. 174,  
renumerando-se para §§ 1°, 2° e 3°, respectivamente, os §§ 2°, 3° e  6° 
 
    “Art. 174............................................................................................. 
 
    § 1°   A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino público fundamental e médio. (§ 2° renumerado 
para § 1°, em virtude do revogamento  do atual § 1°)  
 
    § 2°   O poder Executivo repassará, direta e automaticamente,  
recursos de custeio ás comunidades escolares públicas proporcional ao número de alunos, 
na forma da lei. (§ 3° renumerado para § 2°, em virtude do revogamento  do atual § 2°) 
 
    § 3°  O salário educação financiará exclusivamente o 
desenvolvimento do ensino público.  (§ 6° renumerado para § 3°, em virtude do atual § 3° 
ter sido remunerado para § 2°) 
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 Art. 56. Revoga-se  o  Parágrafo Único  do art. 186, da  Lei Orgânica do Município, dá  
Nova redação ao § 1° do art. 188, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
  “Art. 186............................................................................................. 
 
  Parágrafo Único.” (Parágrafo Único revogado) 
 
  “Art. 188............................................................................................. 
 
    § 1°  O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.” (NR) 
 
 Art. 57. O Titulo VI – Das Disposições Gerais e Transitórias, da LOM, os seus arts. 1º 
a 16, são renumerados para 193 a 208, revogando-se os artigos 4º, 5º, 6º, 7º, seus incisos e 
parágrafos, Art. 8º, 10, mantendo-se o Art. 11 e revogando-se os incisos II a IV e parágrafo 
único, art. 12, 13 e §§, mantendo-se o art. 14 e revogando-se o art. 15. 
 
      “Art. 193. Incumbe ao Município:  
 (Artigo 1° do Título VI - das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 193.) 
 
      I  - auscultar, permanentemente, a opinião pública, para 
isso, sempre que o interesse público não aconselhar o contrário, os Poderes Executivo e 
Legislativo divulgarão,  com a devida antecedência, os projetos de lei para o recebimento de 
sugestões; 
 
      II  - adotar medidas para assegurar a celebridade na 
tramitação e solução dos expedientes administrativos, punindo, disciplinarmente, nos 
termos da lei, os servidores faltosos; 
 
      III   - facilitar, no interesse educacional do povo, a difusão de 
jornais e outras publicações periódicas, assim como das transmissões pelo rádio e televisão; 
 
      “Art. 194. O Município não poderá dar nome de pessoas vivas a 
bens e serviços públicos de qualquer natureza. (Artigo 2° do Título VI - das Disposições Gerais e 
Transitórias -, renumerado para art. 194.) 
 
       Parágrafo Único.  Para os fins deste artigo, somente após um ano 
do falecimento poderá ser homenageada qualquer pessoa, salvo personalidades marcantes 
que tenham desempenhado altas funções na vida administrativa do Município, do Estado ou 
do País.” 
 
      “Art. 195. Os cemitérios, no Município, terão sempre caráter 
secular, e serão administrado pela autoridade municipal, sendo permitido a todas as 
confissões religiosas praticar  neles os seus ritos. (Artigo 3° do Título VI - das Disposições Gerais e 
Transitórias -, renumerado para art. 195.) 
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      “Art. 196. (Artigo revogado) 
 (Artigo 4° do Título VI -  das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 196 e, posteriormente, 
revogado) 
 
       Parágrafo Único.” (Parágrafo revogado) 
 
      “Art. 197. (Artigo 5° do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, 
renumerado para art. 197 e, posteriormente, revogado) 
 
      “Art. 198. (Artigo revogado) 
 (Artigo 6° do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 198 e, posteriormente, 
revogado) 

 
      “Art. 199. (Artigo revogado) 
 (Artigo 7° do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 199 e, posteriormente, 
revogado) 
 
      I   - (Inciso revogado) 
 
      II   - (Inciso revogado) 
 
      § 1º  (Parágrafo revogado) 
 
      § 2º  (Parágrafo revogado) 
 
      § 3°  (Parágrafo revogado) 
 
      “Art. 200. (Artigo revogado) 
  (Artigo 8° do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 200 e, posteriormente, 
revogado) 
 
       Parágrafo Único.  (Parágrafo revogado) 
 
      “Art. 201. Fica assegurado o direito de acesso gratuito aos idosos 
de mais de 70 (setenta) anos de idade e incapazes por invalidez permanente em todas as 
repartições, clubes de lazer, praças de esportes e/ou espetáculos, inclusive o direito de 
viajar gratuitamente em transporte coletivo dentro do Município de Rio Branco quer seja a 
linha municipal ou intermunicipal.”  (Artigo 9°  do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, 
renumerado para art. 201.) 
 
      Art. 202. (Artigo revogado) 
 (Artigo 10 do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 202 e, posteriormente, 
revogado) 
 
      “Art. 203. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal 
projetos de Lei Complementar, visando adequação ás normas desta Lei Orgânica com 
observância dos seguintes prazos:  
 (Artigo 11 do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 203.) 
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PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES 
 

 

 
      I  - Cento e oitenta dias para os Códigos de Obras, Política 
Administrativa, Tributária e qualquer outra codificação ou alteração de matéria codif icada;  
 
      II   - (Inciso revogado) 
 
      III  - (Inciso revogado) 
 
      IV  - (Inciso revogado) 
   
       Parágrafo Único.  (Parágrafo revogado) 
 
      “Art. 204. (Artigo revogado) 
(Artigo 12 do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 204 e, posteriormente, 
revogado) 

 
       “Art. 205. (Artigo revogado) 
 (Artigo 13 do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 205 e, posteriormente, 
revogado) 
 
      § 1º  (Parágrafo revogado) 
 
      § 2º  (Parágrafo revogado) 
 
       “Art. 206. A Câmara Municipal, no prazo máximo de cento e vinte 
dias após a promulgação desta Lei, promoverá a revisão e adaptação de seu Regimento 
Interno, às normas vigentes.  (Artigo 14 do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado 
para art. 206.) 
 

       “Art. 207. (Artigo revogado) 
 (Artigo 15 do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 207 e, posteriormente, 
revogado) 
  
     Art. 208. Esta Emenda Revisional a LOM, aprovada pelos 
integrantes da Câmara Municipal, entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas 
as disposições em contrário.   
(Artigo 16 do Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias -, renumerado para art. 208.) 
 
 
       
MESA DIRETORA:MESA DIRETORA:MESA DIRETORA:MESA DIRETORA:    

 
 
 
EDSON  JUSTINO  DOS REIS – PMDB                                                     JOSÉ  PAULO  DE  SOUZA  -  PP 

Presidente                                                                                                     Vice-Presidente 
 
 

MARIA  APARECIDA  DOS  REIS  DEFÁCIO -  PT 
                                                                 1ª  Secretária 
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GILMAR  GONÇALVES  FANE                                                                          JOSÉ  ANTÔNIO  BATISTA 
           Vereador  do  PT                                         Vereador  do  PTB 
 
 
 
RAMÃO  BEZERRA  PIRES                                                                        LUZIA  DE  SOUZA  OLIVEIRA 
      Vereador  do  PPS             Vereadora  do  PPS 
 
 
 
ADNILSON   ZANOL                                                                              ANTONIO MARCOS  DA  SILVA 
Vereador  do  PPS                 Vereador  do  PPS 


