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TÍTULO II 
 
 

Da Organização dos Poderes 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposições Gerais 

 

Art. 15º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo e o Executivo. 
 
 Parágrafo Único: É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições; quem 
estiver investido na função de um deles não pode exercer a do outro. 
 
 Art. 16º Têm os Poderes do Município as seguintes funções, que são exercidas 
prevalentemente: 
 I. Pelo Legislativo, as funções legislativas, de fiscalização e controle. 
 II. Pelo Executivo, as funções executivas, compreendidas as de governo e de 
administração. 
 
 Parágrafo Único: O exercício prevalente das funções pelo Legislativo e 
Executivo não impede os atos de colaboração, e a prática de atos compreendidos em 
uma e outra função, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica. 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

Do Poder Legislativo 
 
 

SEÇÃO I 
 

Disposições Gerais 
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 Art. 17º O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de 
Vereadores, eleitos na forma da Constituição Federal. 
 Art. 18º  O número de Vereadores será proporcional à população do Município, 
cuja fixação, para cada Legislatura, dar-se-á pela Câmara Municipal atendidos os limites 
estabelecidos pela Constituição Federal. 
 
 

SEÇÃO II 
 

Da Competência da Câmara Municipal 
 
 

 Art. 19º Compete à Câmara Municipal deliberar, sob forma de projetos de lei, 
sujeitos à sanção do Prefeito, sobre as matérias de competência do Município 
especialmente sobre: 
 I. Matéria financeira, tributária e orçamentária, Plano Plurianual, Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamento Anual; abertura de créditos especiais e suplementares, 
remissão de dívidas concessão de isenções e anistias fiscais, auxílios e subvenções. 
 II. Matéria urbanística, especialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado, matéria relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, 
denominação de logradouros públicos e delimitação do perímetro urbano e dos bairros. 
 III. Organização dos serviços municipais e sua forma de prestação, concessão e 
permissão. 
 IV. Bens públicos, aquisição e alienação de bens imóveis, outorga de direito real, 
concessão e permissão administrativa de uso. 

V. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta e das 
entidades da administração indireta. 
 
 Art. 20º Compete privativamente à Câmara Municipal: 
 I. Eleger sua Mesa e destituí-la. 
 II. Votar o seu regimento Interno. 
 III. Tomar o compromisso e dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito. 
 IV. Representar contra o Prefeito. 
 V. Fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, em cada 
Legislatura, para que a subsequente, até sessenta dias antes das eleições municipais, 
observando o que dispõem os artigos 37m XI, 150, III e 153 § 2º, I, da Constituição 
Federal, determinando-se o valor em moeda corrente do País, vedada qualquer 
vinculação, sendo atualizada nos mesmos índices e na mesma data em que for reajustado 
os proventos do funcionalismo público municipal. 
 a) a remuneração do Prefeito será composta de subsídios e verba de representação; 
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          b) a verba de representação do Prefeito Municipal não poderá exceder a dois 
terços de seus subsídios; 
 c) a remuneração dos Vereadores será dividida em parte fixa e parte variável, 
vedados acréscimos a qualquer título; 
 d) a verba de representação do Presidente da Câmara será votada para cada 
legislatura, não podendo exceder a um terço da que for fixada para o Prefeito Municipal; 
 e) a remuneração dos Vereadores terá como limite máximo cinqüenta por cento do 
valor percebido como remuneração pelo Prefeito Municipal; 
 f) poderá ser prevista remuneração para as sessões extraordinárias desde que 
observando o limite fixado na alínea anterior; 
 g) a lei fixará critérios de indenização, que não será considerada como 
remuneração, de despesas de viagem do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, 
quando em missão oficial. 
 
 V. Fixar a remuneração dos agentes políticos  antes das eleições municipais, 
reajustada no mesmo índice do funcionalismo, obedecendo aos critérios determinados 
pela Constituição Federal: 

a) Os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais, serão  fixados ou 
alterados por lei específica. 

b) Os subsídios dos Vereadores, serão fixados ou alterados por ato da Câmara 
Municipal. 

c) Os subsídios de que trata este artigo, serão fixados em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória. 

d) O ato que fixar os subsídios dos Vereadores, contemplará a remuneração por 
sessão extraordinária, que não poderá ser superior ao subsídio mensal, dividido pelo 
número de sessões ordinárias previsto no Regimento Interno. 

e) As diárias, como caráter indenizatório, de despesas pessoais efetuadas fora do 
território municipal, quando a serviço do Município de ou em eventos que justifiquem a 
presença,  serão  fixadas mediante lei para o Prefeito, Vice e Secretários Municipais, e  
resolução para os Vereadores. (Nova redação dada através da Emenda a Lei Orgânica 
N.º1, de 28/08/2000) 

 
 
 
 VI. Julgar os Vereadores nos casos especificados nesta lei. 
 VII. Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
 VIII. Criar comissões de inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, 
mediante requerimento  de um terço dos seus membros. 
 IX. Solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à administração. 
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 X. Apreciar os vetos. 
 XI. Conceder honrarias à pessoas que, reconhecida e comprovadamente tenham 
prestado serviços relevantes ao Município. 

XII. Julgar as contas do Prefeito, incluídas as da administração indireta, e da Mesa 
da Câmara Municipal, na forma da lei. 

XIII. Convocar os titulares dos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta para prestar informações sobre matéria da sua competência. 

XVI. Julgar o Prefeito ou Vice-Prefeito e os Secretários Municipais ou Chefes de 
Departamento nas infrações político-administrativas. 

XV. Conhecer da renúncia do Prefeito e do Vice-Prefeito. 
XVI. Destituir do cargo o Prefeito e o Vice-Prefeito após condenação por crime 

comum e de responsabilidade. 
XVII. Referendar convênios e consórcios com entidades de direito público ou 

privado, firmados pelo Executivo no interesse público que deverão ser imediatamente 
encaminhados à Câmara Municipal, no prazo de dez dias. 

XVIII. Convocar plebiscito e autorizar referendo. 
XIX. Sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder 

regulamentar. 
XX. Fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, incluídos os da administração 

indireta. 
XXI. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição 

normativa do Prefeito. 
 
Parágrafo Único: As deliberações da Câmara sobre matéria de sua competência 

privativa tomarão forma de Resolução, quando se tratar de matéria de sua economia 
interna, e de Decreto Legislativo, nos demais casos. 

 
 

SEÇÃO III 

 
 

Dos Vereadores 
 
 

Art. 21º Os Vereadores não poderão: 
I. Desde a expedição do diploma: 
a) celebrar e manter contrato com o Município, autarquia sociedade de economia 

mista, empresas públicas, fundações e empresar concessionárias de serviço público 
municipal, salvo quando o contrato obedecer as cláusulas uniformes; 
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b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 
sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes da alínea anterior. 

II. Desde a posse: 
a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente 

de contrato com o Município, ou nele exercer função remunerada; 
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades 

referidas no inciso I, a; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere 

o inciso I, a; 
d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

 
Art. 22º Perderá o mandato o Vereador: 
I. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 
II. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 
III. Que deixar de comparecer , em cada sessão legislativa, à terça parte das 

sessões ordinárias, salvo em  licença ou missão autorizada pela Câmara. 
IV. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
V. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição 

Federal. 
VI. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 
§ 1º Caberá ao Regimento Interno da Câmara definir os procedimentos 

incompatíveis com o decoro parlamentar. 
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela 

Câmara de Vereadores, mediante iniciativa da Mesa ou de partido político com 
representação na Casa, assegurada ampla defesa. 

§ 3º Nos casos dos incisos III, IV e V, a perda será declarada pela mesa, de ofício, 
ou mediante iniciativa de qualquer de seus membros, ou de partido político representado 
na Câmara, assegurada ampla defesa. 

 
Art. 23º Não perderá o mandato o Vereador: 
I. Investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 

de Estado, Secretário do Município, Chefe de Departamento Municipal ou chefe de 
missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município. 

II. Licenciada pela Câmara por motivo de doença sem prejuízo da remuneração, 
ou sem remuneração no interesse particular desde que, neste caso, o afastamento não 
ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 

 
§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em função 

prevista neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. 
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§ 2º Na hipótese do inciso I, o Vereador poderá optar pela remuneração do 
mandato. 

 
Art. 24º É proibido ao Vereador fixar residência fora do Município. 
 
Art. 25º O Vereador é inviolável, no exercício do mandato e na circunscrição do 

município, por suas opiniões, palavras e votos. 
 
Art. 26º É livre ao Vereador renunciar ao mandato. 
 
Parágrafo Único: A renúncia far-se-á por ofício autenticado e dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
Art. 27º O Vereador que faltar a qualquer uma das sessões ordinárias mensais terá 

sua remuneração reduzida na forma da lei. 
 
Art. 28º Antes da posse e ao término do mandato, os Vereadores deverão 

apresentar declaração de bens. 
 
 

SEÇÃO IV 

 
 

Das Reuniões 
 
 

Art. 29º A Legislatura, que terá a duração de quatro anos, dividir-se-á em quatro 
Sessões Legislativas. 

 
§ 1º Cada Sessão Legislativa compreende dois períodos legislativos: de 1º de 

março à 30 de junho e de 1º de agosto à 15 de dezembro. 
§ 1º A Legislatura compreende dois períodos legislativos: de 15 de fevereiro à 30 

de junho e de 1º de agosto à 15 de dezembro. (Nova redação dada através da Emenda a 
Lei Orgânica N.º3, de 10/12/2001) 

§ 2º As sessões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia 
útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados. 

§ 3º As sessões da Câmara Municipal serão ordinárias e extraordinárias, na forma 
regulada no Regimento Interno. 
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Art. 30º  A Câmara reunir-se-á extraordinariamente em caso de urgência ou 

interesse público relevante, por convocação: 
I. Do Prefeito. 
II. Do Presidente da Câmara, por sua iniciativa, ou a requerimento da maioria 

absoluta dos membros da Casa. 
 
§ 1º As sessões legislativas extraordinárias serão convocadas com antecedência 

mínima de dois dias e nelas não se tratará matéria estranha à convocação. 
§ 2º O Presidente da Câmara Municipal dará ciência da convocação aos 

Vereadores, através de comunicação pessoal e escrita. 
 
Art. 31º O Regimento Interno da Câmara Municipal garantirá tribuna livre. 
 
 

SEÇÃO V 

 
 

Da Instalação 
 
 

Art. 32º No primeiro ano de cada Legislatura, no dia 1º de janeiro, às 14 horas, 
em sessão de instalação, independentemente de número, sob a Presidência do mais 
votado entre os presentes, os Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. 

 
Art. 33º O Presidente prestará o seguinte compromisso: 
 
 
“PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL,  A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CONTENDA E AS 
DEMAIS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE, O MANDATO QUE 
ME FOI OUTORGADO, E PROMOVER O BEM GERAL DO POVO DE 
CONTENDA EXERCENDO COM PATRIOTISMO, AS FUNÇÕES DO 
MEU CARGO.” 
 

e, em seguida, o Secretário designado para este fim fará a chamada de cada Vereador, 
que declarará: “ASSIM O PROMETO”. 
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ART. 34º O Vereador que não tomar posse na sessão prevista no artigo 32 poderá 
fazê-lo até quinze dias depois da primeira sessão ordinária da Legislatura. 

 
 

SEÇÃO VI 

 
Da Mesa 

 
 

SUBSEÇÃO I 
 
 

Da Eleição 
 
 

Art. 35º No dia imediato à sessão de instalação, os Vereadores reunir-se-ão sob a 
presidência do mais votado dentre os presentes, e, havendo maioria absoluta dos seus 

 
 
 
 

membros, elegerão os componentes da Mesa, por escrutínio secreto e maioria absoluta 
de votos, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. 

 
§ 1º Se o candidato não obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-á 

imediatamente a novo escrutínio, considerando-se eleito o mais votado ou, no caso de 
empate, o mais idoso. 

§ 2º Não havendo número legal, o Vereador que estiver investido nas funções de 
Presidente dos trabalho, convocará sessões diárias até que haja o quorum exigido e seja 
eleita a Mesa. 

 

SUBSEÇÃO II 
 
 

Da Composição e Competência 
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Art. 36º A mesa será composta de um Presidente, um Vice-Presidente, e de um 
Secretário e um segundo Secretário. 

 
Art. 36º A Mesa será composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um 1º 

Secretário e um 2º Secretário. (Nova redação dada através da Emenda a Lei Orgânica 
N.º01-A, de 13/12/1993) 

 
Art. 37º Na composição da Mesa será assegurada, tanto quanto possível, a 

representação proporcional dos partidos  com representação na Casa. 
 
Art. 38º Os membros da Mesa isoladamente ou em conjunto são passíveis de 

destituição, desde que exorbitem de suas atribuições, ou delas se omitam, mediante 
Resolução aprovada por dois terços dos membros da Câmara, assegurado o direito de 
ampla defesa. 

 
§ 1º O início do processo de destituição dependerá de representação subscrita pela 

maioria absoluta dos Vereadores, necessariamente lida em Plenário por qualquer de seus 
signatários, com parte e circunstanciada fundamentação sobre as irregularidades 
imputadas. 

§ 2º Oferecida a representação, constituir-se-á Comissão Processante, nos termos 
regimentais. 

 
Art. 39º São atribuições da Mesa, dentre outras: 
I. Tomar todas as providências necessárias à regularidade dos trabalhos 

legislativos. 
II. Designar Vereadores para a missão de representação da Câmara Municipal. 
III. Propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal. 
 

Art. 40º O mandato da Mesa será de dois anos vedada a reeleição para mesmo cargo na eleição imediatamente 
subsequente. 

 
 

SUBSEÇÃO III 
 
 

Do Presidente 
 
 

 Art. 41º Compete ao Presidente da Câmara Municipal, dentre outras atribuições: 
I. Representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele. 
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II. Baixar as Resoluções e Decretos Legislativos aprovados pela Câmara 
Municipal. 

III. Promulgar as leis não sancionadas ou não promulgadas pelo Prefeito. 
IV. Encaminhar pedido de intervenção no Município, nos casos previstos pela 

Constituição Federal. 
 
 

SEÇÃO VII 

 
 

Da Comissão Executiva 
 
 

Art. 42º A Comissão Executiva será composta dos seguintes membros da Mesa: 
Presidente, Vice-Presidente e 1º Secretário. 

 
Art. 43º Compete-lhe, dentre outras atribuições, sempre que necessário. 
I. A iniciativa de Projetos de Lei que disponham sobre a organização dos serviços 

da Câmara, criação, extinção e alteração de cargos e fixação dos respectivos 
vencimentos e vantagens, observada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

II. A iniciativa de projeto de lei dispondo sobre a abertura de créditos 
suplementares ou especiais, com recursos indicados pelo Executivo ou através de 
anulação parcial ou total de dotações da Câmara. 

III. Elaborar ou expedir, mediante ato, a discriminação analítica das dotações 
orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las, quando necessário através de anulação 
total ou parcial de suas dotações orçamentárias. 

IV. Através de Ato, nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, 
licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários da 
Casa, nos termos estreitos da lei. 

V. Expedir normas ou medidas administrativas. 
VI. Devolver à Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara Municipal, no 

final do exercício. 
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SEÇÃO VIII 

 
 

Das Comissões 
 
 

Art. 44º Na composição das Comissões, constituídas na forma do Regimento 
Interno, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos 
políticos. 
 
 Art. 45º As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além, de outros previstos no Regimento 
Interno, serão criadas mediante requerimento de um terço dos Vereadores, para apuração 
de fato determinado e por prazo certo sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores. 
 
 

SEÇÃO IX 

 
 

Das Deliberações 
 
 

 Art. 46º As deliberações da Câmara Municipal serão tomadas mediante duas 
discussões e duas votações com o interstício mínimo de vinte e quatro horas. 
 

Parágrafo Único: Os vetos, as indicações e os requerimentos terão uma discussão 
e uma votação. 

 
Art. 47º A discussão e a votação da matéria constante da Ordem do Dia serão 

efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Casa. 
 
§ 1º O voto será público, salvo as exceções previstas em regimento. 
§ 2º Dependerá de voto favorável de dois terços dos membros da Câmara: 
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I. A realização da sessão secreta. 
II. A deliberação sobre as contas do Município contra o parecer prévio do 

Tribunal de Contas. 
III. A destituição de componente da Mesa. 
IV. A representação contra o Prefeito Municipal. 
V. A aprovação de Emenda à Lei Orgânica. 
VI. A aprovação de proposta para mudança de nome do Município. 
§ 3º Dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara: 
I. A rejeição do veto prefeitural. 
II. A mudança de local de funcionamento da Câmara Municipal.  
III. A aprovação do regimento Interno da Câmara Municipal. 
IV. A aprovação das Leis Complementares. 
§ 4º É matéria de Lei Complementar, além de outras previstas nesta Lei Orgânica, 

o Plano diretor de Desenvolvimento Integrado. 
 
Art. 48º Salvo disposição desta Lei Orgânica em contrário, as deliberações serão 

tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos Vereadores. 
 
Art. 49º Será nula a votação que não for processada nos termos desta Lei. 
 
 

SEÇÃO X 
 
 

         Do Processo Legislativo 
 
 

        SUBSEÇÃO I 
 
 

          Disposição Geral 
 
 

 Art. 50º O processo legislativo compreende a elaboração de: 
 I. Emendas à Lei Orgânica. 
 II. Leis Complementares. 
 III. Decretos Legislativos. 
 IV. Resoluções. 
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 Parágrafo Único: Lei Complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis. 

 
 

SUBSEÇÃO II 

 
 

Da Emenda à Lei Orgânica 
 
 

Art. 51º A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 
I. De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 
II. Do Prefeito. 
III. Da população, subscrita por trinta por cento do eleitorado do Município. 
 
§ 1º A Lei Orgânica não poderá sofrer emendas na vigência de estado de sítio ou 

estado de defesa ou ainda no caso do município estar sob intervenção estadual. 
§ 2º A proposta de emenda será dirigida à Mesa da Câmara Municipal, e 

publicada no órgão oficial da Casa, D.O.E. e em jornal de grande circulação. 
§ 3º A proposta de emenda, será discutida e votada em dois turnos com interstício 

mínimo de dez dias considerando-se aprovada se obtiver dois terços dos votos dos 
membros da Câmara Municipal, em ambos os turnos. 

§ 4º É assegurada a sustentação da Emenda por representante dos signatários de 
sua propositura. 

§ 5º A Emenda fica sujeita a referendo facultativo, que será realizado, se 
requerido, no prazo de sessenta dias, pela maioria dos membros da Câmara, ou trinta por 
cento do eleitorado do Município, ficando a promulgação sob condição suspensiva. 

§ 6º A Emenda à Lei Orgânica aprovada será promulgada pela Mesa da Câmara 
Municipal, com o respectivo número de ordem. 

§ 7º A matéria constante de Emenda rejeitada ou prejudicada, não poderá ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, salvo quando reapresentada pela 
maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou por trinta por cento do 
eleitorado do Município. 
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SUBSEÇÃO III 

 
 

Das Leis 
 
 

Art. 52º  A iniciativa das Leis Complementares e Ordinárias cabe a qualquer 
Membro ou Comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, através de 
iniciativa popular, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica. 

 
Art. 53º  São de iniciativa privativa do Executivo, entre outras previstas nesta Lei 

Orgânica, leis que disponham sobre: 
I. Criação de cargos, funções ou empregos públicos e aumento de vencimentos 

dos servidores. 
II. Servidores do Município, seu regime jurídico, planos de carreira, provimento 

de cargos, estabilidade e aposentadoria. 
III. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos e entidades da administração 

pública. 
IV. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 
V. Matéria tributária. 
 
§ 1º O Prefeito havendo interesse público relevante devidamente justificado, pode 

solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, desde que esta Lei 
Orgânica não estabeleça previamente os prazos para deliberação da Câmara Municipal. 

§ 2º No caso do § 1º, se a Câmara Municipal não se manifestar em até quarenta e 
cinco dias sobre a proposição, será esta incluída na Ordem do Dia, suspendendo-se a 
deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. 

§ 3º O prazo do parágrafo anterior não corre no período de recesso da Câmara 
Municipal, nem se aplica aos projetos de Código. 

 
Art. 54º A apresentação de projeto de lei que implique em despesa deverá ser 

acompanhada de indicação das fontes de recursos. 
 
Parágrafo Único: Não é admitido aumento de despesa prevista: 
I. Nos projetos de iniciativa privativa do Prefeito, ressalvadas as emendas aos 

projetos previstos nos incisos I, II, III, do artigo 122, desta Lei Orgânica, observando o 
disposto no artigo 126. 

II. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara 
Municipal. 
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Art. 55º A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do 

Município, da cidade ou de bairros, poderá ser exercida através de, pelo menos, trinta 
por cento do eleitorado. 

 
Art. 56º A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente pode constituir 

objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou de trinta por cento do eleitorado do 
Município. 

 
Art. 57º Concluída a votação, a Câmara Municipal, no prazo de dez dias enviará o 

projeto de lei aprovado ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará.  
 
 
 
§1º Se o Prefeito julgar, no todo ou em parte inconstitucional, ou contrário ao 

interesse público veta-lo-á  total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis contados 
da data do recebimento e comunicará dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da 
Câmara Municipal os motivos do veto. 

§ 2º  veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou 
alínea. 

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Prefeito importar. 
§ 4º O veto será apreciado em sessão única, dentro de trinta dias a contar do seu 

recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos integrantes da 
Câmara Municipal, em escrutínio secreto. 

§ 5º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4º, que não flui durante 
o recesso da Câmara Municipal, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão 
imediata, suspendo-se as demais proposições até a sua votação final. 

§ 6º Rejeitado o veto, será o projeto enviado, para promulgação ao Prefeito. 
§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de q quarenta e oito horas, pelo Prefeito, 

nos casos dos § 3º e 6º, o Presidente da Câmara Municipal a promulgará e, se este não o 
fizer, em igual prazo, compete ao Vice-Prefeito fazê-lo. 

§ 8º No caso de veto parcial, a parte de projeto de lei aprovada, com a rejeição do 
veto, será promulgada sob o mesmo número da lei original, e só vigorará a partir da 
publicação. 

 
Art. 58º  A elaboração de Resoluções e Decretos Legislativos obedecerá o 

disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal. 
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SEÇÃO XI 

 
 

Das Fiscalizações Contábil, Financeira e Orçamentária 
 
 

Art. 59º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado. 

 
Parágrafo Único: O parecer prévio, emitido pelo Tribunal sobre as contas que 

Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal. 

 
Art. 60º A Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal, diante de 

indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não 
programados   ou   de   subsídios   não   aprovados,  incumbe   solicitar  à   autoridade  
governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos 
necessários. 

 
§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados esses insuficientes, a 

Comissão solicitará ao Tribunal de Contas, pronunciamento conclusivo sobre a matéria. 
§ 2º Entendendo o Tribunal que é irregular a despesa, a Comissão se julgar que o 

fato pode causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá à Câmara 
Municipal a sua sustação. 

§ 3º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Câmara 
Municipal, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 

§ 4º Se a Câmara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não 
efetivar as medidas cabíveis, o Tribunal decidirá a respeito, sendo que as decisões em 
que resultem imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 

 
Art. 61º Os Poderes Legislativo e Executivo do Município manterão de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade: 
I. De avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 

de programas de governo e do orçamento municipal. 
II. De comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto  a eficácia e 

eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos, por entidades de 
direito privado. 
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III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os 
direito e haveres do Município. 

IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
 
Parágrafo Único: Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 
de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. 

 
Art. 62º Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é 

parte legítima para, nos termos da lei denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a 
Câmara Municipal. 

 
 
 

CAPÍTULO III 

 
 

Do Poder Executivo 
 
 

SEÇÃO I 
 
 

Disposição Geral 
 
 

Art. 63º O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito. 
 
 

SEÇÃO II 

 
Do Prefeito e do Vice-Prefeito 

 
 

Art. 64º O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em sessão solene na Câmara 
Municipal especialmente convocada para esse fim. 

 
§ 1º Ao prestar compromisso e ao deixar o cargo, o Prefeito apresentará 

declaração dos seus bens à Câmara Municipal. 
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§ 2º O Prefeito prestará o seguinte compromisso: 
 

“PROMETO DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ,  A 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CONTENDA E AS DEMAIS LEIS,  
DESEMPENHANDO, COM LEALDADE, O MANDATO QUE ME FOI 
OUTORGADO, E EXERCENDO, COM PATRIOTISMO, AS FUNÇÕES DO 
MEU CARGO.” 
 

§ 3º Se decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou Vice-
Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado 
vago. 

 
Art. 65º O Vice-Presidente além, de outras atribuições que lhe forem conferidas 

por lei, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele for convocado para missões especiais. 
 
 
 
Art. 66º Substituirá o Prefeito, em caso de impedimento, e suceder-lhe-á no de 

vaga, o Vice-Prefeito. 
 
Art. 67º Em caso de impedimento do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo, será 

chamado ao exercício o Presidente da Câmara Municipal. 
 
Parágrafo Único: O Presidente da Câmara Municipal não poderá se recusar a 

assumir o cargo de Prefeito, sob pena de perda de cargo legislativo. 
 
Art. 68º Vagando os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, proceder-se-á a nova 

eleição na forma de lei, noventa dias depois de aberta a última vaga, devendo os eleitos 
completar o período de seus antecessores. 

 
 

SEÇÃO III 

 
 

Da Licença e das Atribuições 
 
 

Art. 69º O Prefeito, sem autorização no Legislativo, não poderá se afastar: 
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I. Do Município, por mais de quinze dias consecutivos. 
II. Do País, por qualquer tempo. 
 
§ 1º O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber remuneração, 

quando: 
I. Impossibilitado para exercício do cargo por motivo de doença devidamente 

comprovada. 
II. A serviço ou em missão de representação do Município. 
§ 2º Nas substituições por prazo superior a quinze dias, o substituto do Prefeito 

fará jus ao subsídio e à verba de representação do cargo, não podendo porém, acumular 
se for o caso, com os subsídios da vereança. 

§ 3º O Prefeito Municipal poderá gozar de até trinta dias, alternados ou 
consecutivos, de férias anuais. 

 
 

SEÇÃO IV 

 
 

Das Atribuições do Prefeito 
 
 

Art. 70º Ao Prefeito compete: 
I. Representar o Município em juízo ou fora dele. 
II. Nomear e exonerar os Secretários, Chefes de Departamentos ou todo aquele 

que ocupe cargo em comissão. 
III. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei. 
IV. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e 

regulamentos para a sua fiel execução. 
V. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na 

forma da lei, assim como sobre o art. 195º regime jurídico dos servidores municipais, 
criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, planos de 
carreira, fixação e aumento de remuneração dos servidores municipais, da administração 
direta e indireta. 

VI. Vetar projeto de lei, total ou parcialmente, por inconstitucionalidade ou no 
interesse público. 

VII. Prestar à Câmara Municipal, dentro de quinze dias úteis, as informações 
solicitadas. 

VIII. Comparecer à Câmara Municipal, por sua própria iniciativa. 
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IX. Solicitar a intervenção estadual no Município, nos termos da Constituição 
Estadual. 

X. Remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal, por ocasião da 
abertura da Sessão Legislativa, expondo a situação do Município. 

XI. Prestar contas, anualmente, perante a Câmara Municipal, até sessenta dias 
após o encerramento do exercício. 

XII. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e a proposta de orçamento anual. 

XIII. Celebrara convênios com entidades públicas ou particulares, na forma desta 
lei. 

XIV. Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal para deliberar sobre 
matéria de interesse público relevante e urgente. 

XV. Alienar bens imóveis, mediante prévia e expressa autorização da Câmara 
Municipal. 

XVI. Permitir ou autorizar o uso dos próprios municipais por terceiros. 
XVII. Permitir ou autorizar na forma da lei, a execução de serviços públicos por 

terceiros. 
XVIII. Dispor sobre a execução orçamentária. 
XIX. Aplicar multas previstas em lei e contratos. 
XX. Fixar os preços dos serviços públicos, observados os critérios fixados em lei. 
XXI. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante autorização 

da Câmara Municipal. 
XXII. Remeter à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, as parcelas das 

dotações orçamentárias que devem ser dispensadas por duodécimos. 
XXIII. Abrir o crédito extraordinário nos casos de calamidade pública 

comunicando o fato à Câmara Municipal. 
XXIV. Expedir os atos referentes à situação funcional dos servidores. 
XXV. Nomear e demitir servidores, nos termos da lei. 
XXVI. Determinar a abertura de sindicância e a instauração de inquérito 

administrativo. 
XXVII. Aprovar projetos técnicos de edificação de loteamento e arruamento. 
XXVIII. Desapropriar bens, mediante a expedição de atos de declaração de 

utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social. 
XXIX. Solicitar auxílio dos órgãos de segurança para o cumprimento de seus atos. 
 
Art. 71º O Prefeito poderá delegar aos seus secretários as atribuições referidas no 

artigo anterior, exceto as constantes dos incisos II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XXI, XXIV, XXIX. 
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Parágrafo Único: Os titulares de atribuições delegada incorrerão nos mesmos 
impedimentos do Prefeito. 

 
 

 

SEÇÃO V 

 
 

Da Responsabilidade e das Infrações Político-Administrativo do  
Prefeito e dos Secretários Municipais e Chefes de Departamentos. 

 
 
Art. 72º Os crimes de responsabilidade e as infrações político administrativos do 

Prefeito, dos Secretários ou Chefes de Departamentos Municipais e respectivas sanções, 
normas e processo de julgamento, serão estabelecidos em Lei Complementar, e no 
Regimento Interno da Câmara Municipal. 

 
Parágrafo Único: Nas infrações político administrativas serão submetidos a 

julgamento pela Câmara Municipal. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

 
 

Da Organização do Governo Municipal 
 
 

SEÇÃO I 
 
 

Da Administração Municipal 
 
 

SUBSEÇÃO I 
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Disposições Gerais 
 
 

Art. 73º O Governo do Município é exercido pelo Prefeito, a quem incumbe, com 
o auxílio dos Secretários Municipais, Chefes de Departamento e Presidentes das 
Entidades da administração indireta, a direção superior da Administração Municipal. 

 
Art. 74º O Município na ordenação de sua estrutura orgânica e funcional, 

atenderá aos princípios da desconcentrarão e descentralização. 
 
§1º A administração direta estrutura-se a partir de Secretarias Municipais e 

Departamentos, podendo ser criadas Administrações Regionais. 
§2º A administração indireta compreende as seguintes entidades: 
I. Autarquias. 
II. Fundações Públicas. 
III. Sociedades de Economia Mista. 
IV. Empresas Públicas. 
 
Art. 75º Os órgãos da administração direta vincula-se ao chefe do Executivo por 

linha de subordinação hierárquica, e as entidades da administração indireta por linha de 
tutela, mantendo o Executivo sobre as entidades com personalidade de direito público e 
de legalidade, e sobre entidades com personalidade de direito privado o controle 
político, de legalidade e de mérito. 

 
Art. 76º O Município, na sua atuação, atenderá aos princípios da democracia 

participativa, dispondo, através de lei, sobre a criação dos Conselhos Municipais nas 
diversas  áreas,  integrados  por  representantes  populares  dos usuários  dos  serviços 
públicos, disciplinando a sua composição e funcionamento, compreendidas nas suas 
prerrogativas, entre outras: 

I. A participação através de propostas, e nas discussões de planos, programas, 
projetos, a partir do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, Plano Plurianual, 
Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. 

II. O acompanhamento da execução dos programas, e a fiscalização da aplicação 
de recursos. 
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SUBSEÇÃO II 

 
 

Dos Princípios e Preceitos Aplicáveis à Administração Pública 
 
 

Art. 77º A Administração Pública direta e indireta, do Poder Executivo, e o Poder 
Legislativo, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, e também ao seguinte: 

I. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em Lei. 

II. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, com a participação dos servidores na 
sua elaboração e fiscalização, respeitada a ordem de classificação e ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

III. A administração Municipal realizará, nas áreas onde houver necessidade, 
concursos públicos a cada dois anos. 

IV. Durante o prazo previsto no edital de convocação, os aprovados em concurso 
público serão convocados com prioridade sobre os novos concursados para assumir 
cargo ou emprego na carreira. 

V. Os cargos de Chefia e de Presidente das entidades da Administração indireta, 
os de assessoramento direto dos gabinetes do Prefeito, do Vice-Prefeito, da mesa e da 
Comissão Executiva da Câmara Municipal de Contenda, serão exercidos 
preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, 
nos casos e condições previstos em lei. 

VI. Os titulares de cargos referidos no inciso anterior, primeira parte, que a lei 
indicar, serão aprovados pela Câmara Municipal por maioria absoluta e voto secreto, 
após argüição pública. 

VII. Os demais cargos em comissão e as funções gratificadas serão exercidos 
preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional. 

VIII. É garantido ao servidor municipal, o direito de livre associação sindical, com 
o reconhecimento dos acordos coletivos firmados entre o Município e o Sindicato. 

IX. O Direito de greve, será exercido nos termos e limites definidos em lei. 
X. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos às pessoas 

portadores de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 
XI. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, atendidas as normas 
seguintes normas: 

a) realização de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade pública. 
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b) contrato improrrogável, com prazo máximo de um ano, vedada a recontratação. 
c) proibição de contratação de serviços para realização de atividades que possam 

ser regularmente exercidas por servidores públicos; 
XII. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e menor 

remuneração dos servidores públicos, observando, como limite máximo, os valores 
percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito. 

XIII. A lei assegurará aos servidores municipais isonomia de vencimentos para os 
cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre os servidores 
dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as 
relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

XIV. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimo ulteriores, sob o 
mesmo título ou idêntico fundamento. 

XV. Os salários de servidores são irredutíveis, salvo o disposto em convenção ou 
acordo coletivo. 

XVI. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 
houver compatibilidade de horários. 

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
c) a de dois cargos privativos de médico. 
XVII. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, empresas públicas, sociedades e economia mista e fundações mantidas pelo 
Poder Público. 

XVIII. Depende de autorização legislativa a transformação, fusão, cisão, 
incorporação, extinção e privatização e em cada caso, a criação de subsidiárias das 
entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas 
em empresa privada. 

XIX. Ressalvados os casos especificados na Legislação as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure 
igualdade de condições aos concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações 
de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da Lei, e com 
exigência, apenas de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 

 
§ 1º A Administração Pública Municipal fica obrigada nas licitações sobre as 

modalidades de tomada de preço e concorrência, a fixar preços de teto ou preços base, 
devendo manter serviço adequado para o acompanhamento permanente dos preços e 
pessoal apto para projetar e orçar os custos reais das obras e serviços a serem 
executados. 
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§ 2º A publicação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, guardando o 
sentido de prestação de contas, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ainda que 
custeada por entidade privada. 

§ 3º Semestralmente a administração direta e indireta, publicará, no Diário Oficial 
Estadual ou no órgão de Imprensa Oficial do Município, relatório das despesas 
realizadas com a propaganda e publicidade dos atos, programas, obras serviços e 
campanhas e especificando os nomes dos veículos publicitários. 

§ 4º A não observância do disposto nos incisos II, III, do art. 37º da Constituição 
Federal implica na nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da 
Lei. 

§ 5º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinados 
em lei. 

§ 6º Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos 
políticos, na perda da função pública na indisponibilidade de bens e no ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação prevista em Lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

§ 7º A lei estabelecerá prazos de prescrição ilícitos administrativos que causem 
danos financeiros ou econômicos ao erário, praticados por, qualquer agente, servidor ou 
não, sem prejuízo das respectivas ações de ressarcimento e penal. 

§ 8º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de 
serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. 

 
Art. 78º Observadas as demais normas desta Lei Orgânica, cada entidade da 

administração indireta terá uma de suas Diretorias ocupada por servidor com, pelo 
menos doze meses de vínculo, escolhido através de eleição direta, pelo voto dos seus 
servidores, com mandato de dois anos, permitida a reeleição. 

 
Parágrafo Único: A primeira eleição será realizada no prazo de noventa dias após 

a promulgação desta Lei. 
 
Art. 79º Todos têm direito a receber dos órgãos e entidades municipais 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestados no prazo mínimo de trinta dias, sob pena de responsabilidade da autoridade ou 
servidor que retardar, sonegar ou prestar informação incompleta, incorreta ou falsa. 

 
Art. 80º São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. 
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I. O direito de petição aos Poderes Públicos do Município em defesa  de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de Poder. 

II. A obtenção de certidões, em quaisquer repartições públicas para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal, no prazo máximo de trinta 
dias, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor, no mesmo prazo, se outro 
não for fixado pela autoridade requisitante, deverão ser atendidas as requisições 
judiciais. 

 
Art. 81º As contas da Administração Pública Direta, Fundações Autárquicas, 

Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, ficarão durante sessenta dias, 
anualmente em local próprio da Câmara Municipal, à disposição para exame e 
apreciação, de qualquer contribuinte, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos 
termos da Lei. 

 
Art. 82º Os atos administrativos deverão ser obrigatoriamente motivados, como 

condição de sua validade, considerando-se os motivos indicados relativamente a cada 
qual, como determinantes da sua produção. 

 
Art. 83º Norma geral não pode ser contrariada por ato de natureza concreta. 
 
Art. 84º Os atos administrativos de efeitos externos deverão ser obrigatoriamente 

publicados no Diário Oficial do Estado, como condição de eficácia. 
 
 
 

SUBSEÇÃO III 

 
 

Dos Servidores Públicos 
 
 

Art. 85º O Município instituirá, regime jurídico único e planos de carreira para os 
servidores da Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

 
Art. 86º São estáveis, após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados 

em virtude de concurso público. 
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§ 1º O servidor público estável só perderá cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa. 

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito 
a indenização, aproveitando em outro cargo ou posto em disponibilidade. 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

 
Art. 87º Ao servidor público eleito para  cargo de direção sindical são 

assegurados todos os direitos inerentes ao cargo e vedada a dispensa a partir do registro 
da candidatura até um ano após o término do mandato, ainda que na condição de 
suplente, salvo se ocorrer exoneração, nos termos da Lei. 

 
§ 1º São assegurados os mesmos direitos, até um ano após a eleição aos 

candidatos não eleitos. 
§ 2º É facultado ao servidor público eleito para o cargo de direção de sindicato ou 

afastamento do seu cargo sem prejuízo de seus vencimentos, vantagens e ascensão 
funcional, na proporção de um para cada cem servidores. 

 
Art. 88º É garantida assistência gratuita aos filhos e dependentes de servidor 

municipal, desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escola. 
 
Art. 89º Fica assegurado à servidora gestante, o exercício de outras funções que 

as próprias de ser cargo, sem prejuízo de sua remuneração, quando houver determinação 
médica expressa este sentido. 

 
Art. 90º É assegurado ao servidor municipal a percepção de auxílio para 

alimentação e transporte, nas condições que a Lei estabelecer. 
 
Art. 91º Nenhum servidor poderá ser Diretor ou integrar Conselho de empresa 

fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município, sob a 
pena de demissão. 

 
Art. 92º É vedada a participação de servidor público no produto da arrecadação 

de tributos e multas, inclusive da dívida ativa. 
 
Art. 93º A lei de diretrizes orçamentárias disporá sobre a política salarial 

aplicável aos servidores municipais, com obrigatória previsão da periodicidade dos 
reajustes, com índices nunca inferiores aos da inflação. 
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Art. 94º É assegurada a participação dos servidores nos colegiados dos órgãos 

públicos em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de 
dissensão e deliberação. 

 
 

SUBSEÇÃO IV 

 
 

Das Obras e Serviços Públicos Municipais 
 
 

Art. 95º As obras públicas municipais serão executadas pela Prefeitura Municipal, 
por administração direta, ou por administração indireta, sempre na conformidade do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 

 
Art. 96º O Município prestará diretamente, ou sob regime de permissão ou 

concessão, sempre através de licitação os serviços públicos de sua competência, os 
disciplinado e organizando-os mediante lei que disporá sobre: 

I. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, 
o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão. 

II. Os direitos dos usuários. 
III. Política tarifária. 
IV. A obrigação de manter serviço adequado. 
 
Art. 97º O serviço público de transporte coletivo tem caráter essencial. 
 
Parágrafo Único: É garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano aos 

maiores de sessenta e cinco anos, aos deficientes físicos e aos aposentados por invalidez. 
 
Art. 98º Os preços dos serviços públicos e de utilidade pública serão fixadas pelo 

Prefeito, nos termos da lei. 
 
Art. 99º É vedada à administração direta e indireta a contratação de serviços e 

obras com empresas que não atendam às normas relativas à saúde, segurança do trabalho 
e proteção do meio ambiente, nos termos da Lei. 
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Art. 100º O Município retornará, os serviços públicos municipais permitidos ou 
concedidos, se executados em desconformidade com a Lei, o ato ou contrato. 

 
Art. 101º As obras e serviços de grande vulto, que envolvam endividamento 

considerável, e que  impliquem em significativa alteração do aspecto da cidade, com 
reflexos sobre a vida e os interesses da população, serão submetidos a plebiscito, a 
critério da Câmara Municipal, por deliberação da maioria absoluta dos Vereadores. 

 
Art. 102º O Conselho Municipal de transporte será criado por Lei, terá caráter 

consultivo, e seus membros não serão remunerados. 
 
 

SUBSEÇÃO V 

 
 

Dos Bens Municipais 
 
 

Art. 103º Constituem bens municipais todos os que, a qualquer título, pertençam 
ao Município. 

 
Parágrafo Único: É obrigatório o cadastramento de todos os bens e imóveis do 

Município. 
 
Art. 104º Classificam-se os bens públicos em: 
I. De uso comum do povo. 
II. De uso especial. 
III. Dominicais. 
 
Parágrafo Único: O uso dos bens públicos pode ser gratuito ou oneroso, 

conforme disposto em Lei. 
 
Art. 105º Compete ao Prefeito a administração dos bens municipais ressalvada a 

competência da Câmara Municipal em relação aos seus bens. 
 
Art. 106º A alienação e a aquisição dos bens municipais, subordina à existência 

de interesse público devidamente justificado, será precedida da avaliação o obedecerá as 
seguintes normas: 

I. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e licitação, dispensada: 
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a) a licitação, no caso de permuta; 
b) a licitação e autorização legislativa, na aquisição por doação sem encargo, e na 

reaquisição do domínio útil de imóvel sob o regime enfitêutico. 
II. Quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 
a) doação daqueles inservíveis para o serviço público, permitida exclusivamente, 

para fins de interesse social; 
b) permuta; 
c) ações a serem negociadas na Bolsa de Valores. 
 
Art. 107º O Município, preferencialmente à venda de bens imóveis, outorgará 

concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência, 
dispensada esta, quando houver relevante interesse público, devidamente justificado. 

 
Art. 108º A venda a proprietários lindeiros de imóveis remanescentes, resultantes 

de obras públicas ou de modificação de alinhamentos, inaproveitáveis para edificações, 
dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. 

 
Art. 109º O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante 

concessão, permissão ou autorização, quando houver interesse público, devidamente 
justificado. 

 
§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial ou dominical 

dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta quando houver 
interesse público devidamente justificado. 

§ 2º A concessão administrativa de bens de uso comum do povo somente será 
outorgada, mediante autorização legislativa. 

§ 3º A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público, será outorgada a 
título precário, por decreto. 

§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será outorgada 
para atividades específicas e transitórias, por prazo não superior a sessenta dias. 

 
Art. 110º As avaliações previstas neste capítulo serão apresentadas em forma de 

laudo técnico elaborado: 
I. Pelo órgão competente da Administração Municipal. 
II. Por Comissão designada pelo Legislativo para este fim específico. 
III. Por terceiros devidamente cadastrados para este fim. 
 
Art. 111º Os bens considerados inservíveis deverão ser protegidos da ação do 

tempo, ou ser colocados em leilão o mais rápido possível, visando a obtenção do melhor 
preço, em função de seu estado e utilidade. 
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Parágrafo Único: O bem, para ser considerado inservível, será submetido à 

vistoria e expedição de laudo, o qual indicará o seu estado e em se tratando de veículos e 
equipamentos, os seus componentes e acessórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


