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TÍTULO V 

 
 

Disposições Finais Gerais 
 
 

Art. 192º O Município publicará anualmente, no mês de março, a relação 
completa dos servidores lotados por órgão ou entidades, em cada um dos Poderes, 
indicando o cargo, a função e o local de tal atividade, para fins de recenseamento e 
controle, inclusive dos ocupantes de cargo de provimento em comissão. 

 
Art. 193º A Lei Municipal disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos 

edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a 
fim de garantir acesso adequando às pessoas portadoras de deficiência conforme 
disposta no artigo 244 da Constituição Federal. 

 
Art. 194º É vedada: 
I. A alteração de nomes próprios públicos municipais que contenham o nome de 

pessoas, fatos históricos ou geográficos, salvo para correção ou adequação aos termos da 
Lei. 

II. A inscrição de símbolos ou nome de autoridade ou administrador em placas 
indicadoras de obras ou em veículo de propriedade ou serviço da Administração Pública 
direta ou indireta. 

III. Atribuição de nome de pessoa viva a bem público de qualquer natureza, 
pertencente ao Município. (Revogado através da Emenda a Lei Orgânica N.º4, de 
29/04/2004) 

 
Art. 195º O Município estimulará e apoiará  o desenvolvimento de programas 

voltados para o esclarecimento sobre o malefício das substâncias capazes de gerar 
dependência ao organismo humano. 

 
Art. 196º O Município poderá cobrar, na forma da lei, os serviços que prestar a 

particulares, desde que não relacionados àqueles serviços previstos nesta Lei e que 
sejam de obrigatoriedade do Poder Público. 

 
Parágrafo Único: Os preços públicos a que se refere este artigo terão como teto 

máximo a manutenção e o desgaste do maquinário empregado, bem como o salário/hora 
do funcionário que o executar. 
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Art. 197º O Poder Público Municipal prestará auxílio funeral, na forma da lei, a 
toda pessoa reconhecidamente carente. 

 
Art. 198º Estarão isentas do pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano, 

todas as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade e que residam no imóvel 
incidente, desde que não sejam proprietários de outro na circunscrição do Município. 

 
Art. 199º O Poder Público Municipal terá que promover a urbanização, com toda 

a infra-estrutura inerente, de todo e qualquer aglomerado de moradias, quer urbano ou 
rural. 

 
Art. 200º O Município poderá, na forma da lei, tributar a extração e a exploração 

mineral. 
 
Art. 201º O Poder Público Municipal, no âmbito de sua competência, incentivará 

e incrementará nas escolas de sua circunscrição o reconhecimento e a divulgação dos 
Hinos Nacional, Estadual e Municipal, assim, como das respectivas bandeiras e brasões. 

 
 
 

Atos das Disposições Transitórias 
 
 

 Art. 1º O Prefeito e os Vereadores, no ato e na data da promulgação desta Lei Orgânica 
Municipal, prestarão compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do Município 
de Contenda. 
 
 Art. 2º A revisão da Lei Orgânica, será realizada seis meses após sua 
promulgação. 
 
 Art. 3º Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e adicionais, bem como os 
proventos de aposentadorias que estejam sendo percebidos em desacordo com as 
Constituições Federal e Estadual e desta Lei Orgânica, serão imediatamente reduzidos 
aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito 
adquirido, ou percepção em excesso a qualquer título. 
 
 Art. 4º O Município, no prazo máximo de dois anos, a partir da promulgação 
desta Lei, adotará as medidas administrativas necessárias à identificação e delimitação 
de seus imóveis, inclusive na área rural, participando do processo a Comissão Técnica 
da Câmara Municipal. 
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 Art. 5º Até a promulgação da Lei Complementar referida no art. 169 da 
Constituição Federal, o Município não poderá despender com pessoal, mais de sessenta 
e cinco por cento do valor das receitas correntes. 
 
 Parágrafo Único: Caso a despesa de pessoal venha exceder o limite previsto neste 
artigo, o Município deverá retornar àquele limite, reduzindo o percentual excedente à 
razão de um quinto por ano. 
 
 Art. 6º Os serviços públicos que vêm sendo prestados por delegação, continuarão 
regidos pelos respectivos atos de concessão ou permissão, pelo prazo nos mesmos 
estabelecidos ou até que ocorra causa que autorize a sua rescisão ou revogação. 

 
Art. 7º Para o recebimento de recursos públicos, a partir de 1991, todas as 

entidades beneficientes serão submetidas a reexame e recadastramento para a verificação 
de sua condição de utilidade pública ou benemerência, como exige a Lei pertinente. 

 
Art. 8º Até a entrada em vigor da Lei Complementar a que se refere o artigo 165, 

§ 9º, inciso I e II, da Constituição Federal, serão obedecidas as seguintes normas: 
I. O Projeto de Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato do Prefeito subseqüente, será encaminhado até três meses antes 
do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento da Sessão Legislativa. 

II. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até os sete 
meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até 
o encerramento do primeiro período da Sessão Legislativa subseqüente. 

III. O Projeto de Lei Orçamentária do Município será encaminhado até três meses 
antes do encerramento de exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento da Sessão Legislativa. 

 
Art. 9º O número de Vereadores na Legislatura vigente será de nove na forma da 

diplomação efetuada pela Justiça Eleitoral. 
 
Art. 10º As Leis a que se refere esta Lei Orgânica, sem prazo definido para sua 

elaboração, devem ser votadas até o final da Sessão Legislativa de 1991. 
 
Art. 11º Esta lei entrará em vigor na data da sua promulgação. 

  

 


