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Pela Legislayao Estadual que disciplina a emancipayao, 0 munici-
pio novo adota a legislayao do municipio de origem ate que edite as suas propri-
as normas.

Entendemos, todavia, que 0 municipio novo deve adotar imediata-
mente a sua legislac;ao basica porque, nem sempre, a legislac;ao de origem re-
solve adequadamente os problemas. Por esta razao, estamos oferecendo tam-
bem 0 presente modelo de projeto de Lei Orgf:mica.

Trata-se, acima de tudo, de um projeto preitico e objetivo. Nao repe-
timos, como regra, aquilo que estei expresso nas constituic;i5es federal e estadu-
al como sendo de aplicac;ao obrigat6ria aos municipios. Cabera a legislac;ao
ordinaria disciplinar as questi5es fundamentais como regime jurfdico dos servi-
dores, plano de carreira, codigos em geral, etc.

Os prazos e quoruns estabelecidos na Constituic;ao Federal, no
capitulo do processo legislativo, sao princfpios de observancia obrigatoria, ao
menos segundo certa corrente doutrineiria e alguns julgados.

Pensamos que aqueles prazos longos, por exemplo, 15 dias Liteis
para 0 veto, 30 dias para 0 exame do veto, podem ser bons para a uniao ou para
os estados mas sao excessivamente longos e inadequados para os municipios
onde os problemas exigem soluc;ao imediata. Entretanto, as decisoes judiciais
vem se firmando no sentido de que todo 0 processo legislativo, inclusive no que
pertine aos prazos, deverei ser igual para a Uniao, estados e municfpios.
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Nos, representantes legftimos do povo de Coxilha, reunidos em
5essao Constituinte, com 0 objetivo de dotar 0 Municfpio de normas que vi-

sem assegurar-Ihe os valores supremos de uma sociedade solidaria, frater-

na, justa, baseada na verda de, na dignidade e no trabalho sob a inspirar;ao e
proter;ao de Deus, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte

Lei Organica.



Art. 1Q - 0 municipio de Coxilha, parte integrante da Republica Federativa
do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sui, organiza-se, autonomamente, em
tudo que respeite ao interesse local, regendo-se por esta Lei Organica e demais
leis que adotar, respeitados os princfpios estabelecidos na Constituiyao Federal
e na do Estado do Rio Grande do SuI.

Art. 2Q - Sao poderes do municipio, independentes e harmoniosos entre
si, 0 Legislativo e 0 Executivo

§ 2Q
- 0 cidadao investido na funyao de um deles nao podera exercer a de

outro.

Art. 3Q
- E mantido 0 atual territorio do municipio, cujos limites so poderao

ser alterados nos termos da Legislayao Estadual.

Art. 5Q - A autonomia do municfpio se expressa:

I - pela eleiyao direta dos vereadores, prefeito e vice-prefeito;
II - pela administrayao propria no que respeite ao interesse local;
III - pela adoyao de Legislayao propria.

Capitulo II

DA COMPETENCIA



estabelecida nas constituiyoes federal e estadual, sera exercida na forma disci-
plinada nas leis e regulamentos municipais.

Art. 72 - A prestayao de serviyos publicos se dara pela administrac;;ao
direta, indireta, por delegayoes, convenios e cons6rcios.

Art. 82 - Os tributos municipais, assegurados na Constituiyao Federal,
serao institufdos por Lei Municipal.

DO PODER LEG/SLAT/VO

Se9ao I

DISPOSIt;OES GERAIS

Art. 92 - 0 Poder Legislativo do municipio sera exercido pela Camara de
Vereadores.

Art. 10 - A Camara de Vereadores reunir-se-a, ordinariamente, em ses-
sac legislativa anual, de 1Q de maryo a 30 de junho e de 1Q de agosto a 31 de
dezembro.

§ 22 - Durante 0 perfodo legislativo ordinario, a Camara realizara, no mini-
mo, uma sessao por semana.

§ 42 - As reunioes marcadas para as datas de infcio dos perfodos
legislativos do caput do artigo serao transferidas para 0 primeiro dia util subse-
quente quando recafrem em sabados, domingos ou feriados.

Art. 11 - No primeiro ana de cada legislatura, cuja durayao coincidira com
a do mandato dos vereadores, a Camara de Vereadores reunir-se-a dia primeiro
de janeiro para dar posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito, bem como
para eleger sua mesa, a comissao representativa e as comissoes permanentes,
nao entrando em recesso.



representativa, se dara na ultima sessao legislativa, com a posse ime.diata dos
eleitos.

§ 2Q - Na composi9ao da mesa da Camara de Vereadores e das comis-
soes, sera.assegurada, tanto quanta possivel, a representa9ao proporcional dos
partidos politicos com assento no legislativo.

Art. 12 - 0 mandato da mesa da Camara de Vereadores sera, no maximo,
de dois anos, vedada a reelei9ao para 0 mesmo cargo.

Art. 13 - A convoca9ao da Camara de Vereadores para a realiza9ao de
sessoes extraordinarias cabera ao presidente e a maioria absoluta de seus mem-
bros.

§ 1Q - 0 prefeito municipal e a comissao representativa apenas poderao
convocar a Camara de Vereadores para reunioes extraordinarias no perfodo de
recesso.

§ 2Q
- No perfodo de funcionamento normal da Camara e facultado ao

prefeito solicitar ao presidente do legislativo a convoca9ao dos vereadores para
sessoes extraordinarias em caso de relevante interesse publico.

§ 3Q
- Nas sessoes legislativas extraordinarias, a Camara somente podera

deliberar sobre a materia objeto das convoca96es.

§ 4Q
- Para as reunioes e sess6es extraordinarias, a convoca9ao dos vere-

adores devera ser pessoal e expressa.

Art. 14 - Salvo disposi9ao constitucional em contrario, 0 quorum para as
delibera90es da Camara de Vereadores e 0 da maioria simples, presente, no
minimo, a maioria absoluta dos vereadores.

Art. 15 - 0 presidente da Camara de Vereadores votara unicamente, quan-
do houver empate ou quando a materia exigir quorum qualificado de maioria
absoluta ou de dois ter90s.

Art. 16 - As sess6es da camara serao publicas e 0 voto sera aberto, salvo
nos casos de vota9ao secreta previstos nesta Lei Organica.

Art. 17 - As contas do municipio, referentes a gestao financeira de cada
exercfcio, serao encaminhadas, simultaneamente, a Camara de Vereadores e
ao Tribunal de Contas do Estado ate 0 dia 31 de mar90 do ana seguinte.



quer contribuinte, a partir da d.atada remessa das mesmas a Camara de verea.-
dores, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para exame e aprecia<;:ao,podendo ser
questionada a legitimidade de qualquer despesa.

Art. 18 - Anualmente, dentro de 60 (sessenta) dias, contados do infcio do
periodo legislativo, a camara recebera 0 prefeito em sessao especial, que infor-
mara, atraves do relat6rio, 0 estado em que se encontram os assuntos munici-
pais.

Paragrafo unico - Sempre que 0 prefeito manifestar prop6sito de expor
assuntos de interesse publico ou da administra<;:ao, a Camara 0 recebera em
sessao previamente designada.

Art. 19 - A Camara de Vereadores ou suas comiss6es, a requerimento da
maioria dos seus membros, podera convocar secretarios municipais, titulares
de autarquias ou das institui<;:6esautOnomas de que 0 municipio participe, para
comparecerem perante elas, a fim de prestar informa<;:6essobre assunto previa-
mente designado e constante da convoca<;:ao.

§ 12 - Tres (03) dias uteis antes do comparecimento, a autoridade
convocada devera enviar a Camara exposigao acerca das informa<;:6essolicita-
das.

§ 22 - Independentemente de convocagao, as autoridades referidas no
presente artigo, se 0 desejarem, poderao prestar esclarecimentos a Camara de
Vereadores ou a comissao representativa, solicitando que Ihes seja designado
dia e hora para a audiencia requerida.

Art. 20 - A camara podera criar comissao parlamentar de inquerito sobre
fato determinado, nos termos do regimento interno, a requerimento de, no mini-
mo, um ter<;:ode seus membros.

Se9ao II.

DOS VEREADORES

Art. 21 - Os direitos, deveres e incompatibilidades dos vereadores sao, no
que couber, os fixados nas constitui<;:6esfederal e estadual, nesta Lei Organica
e no Regimento Interne da camara.

Art. 22 - Extingue-se 0 mandato de vereador e assim sera declarado pelo
presidente da camara, nos casos de:

I - renuncia escrita;
II - falecimento.



§ 1Q
- Comprqvado 0 ate ou fate extintivo, 0 presidente da Cam.ara, imedi-

atamente, convocara suplente respectivo e, na primeira sessao seguinte, comu-
nicara a extinc;:ao ao plenario; fazendo constar da ata.

§ 2Q
- Se 0 presidente da Camara omitir-se de tomar as providencias do

paragrafo anterior, 0 suplente de vereador a ser convocado podera requerer a
sua posse, ficando 0 presidente da Camara responsavel, pessoalmente, pela
remunerac;:ao do suplente pelo tempo que mediar entre a extinc;:ao e a efetiva
posse.

Art. 23 - Perdera 0 mandato 0 vereador que:
incidir nas vedayoes previstas nas constituiyoes federal e estadual
e legislac;:ao federal;

II utilizar-se do mandato para a pri3.tica de atos de corrupc;:ao, de
improbidade administrativa ou atentorios as instituiyoes;

III proceder de modo incompativel corn a dignidade da Camara ou fal-
tar com 0 decoro da sua conduta publica;

IV - deixar de comparecer, em cada periodo legislativo, sem motivo jus-
tificado e aceito pel a Camara, a terc;:a parte das sessoes ordinarias
e a cinco sessoes extraordinarias.

Art. 24 - A camara podera cassar 0 mandato do vereador que fixar resi-
dencia fora do municfpio.

Art. 25 - 0 processo de cassayao do mandato de vereador e, no que cou-
ber, 0 estabelecido nesta lei e legislac;:ao federal, assegurada defesa plena do
acusado.

Art. 26 - Os vereadores perceberao remunerac;:ao fixada pela Camara de
Vereadores numa legislatura para vigorar por toda a legislatura seguinte, obser-
vadas as regras pertinentes das constituic;:6es federal e estadual.

Art. 27 - 0 presidente da Camara de Vereadores fara jus a verba de repre-
sentac;:ao, fixada juntamente com a remunerac;:ao dos vereadores, nao podendo
ser superior a verba de representayao do prefeito.

Art. 28 - Sempre que 0 vereador, por deliberac;:ao do plenario, for incumbi-
do de representar a Camara de Vereadores fora do territorio do municipio, fara
jus a diaria fixada em decreto-Iegislativo.

Art. 29 - Ao servidor publico eleito vereador, aplica-se 0 disposto no art.
38, III, da Constituiyao Federal.



Se9ao II

DAS ATRIBU/{;OES DA CAMARA DE VEREADORES

Art. 30 - Compete a Camara de Vereadores, com a san<;ao do prefeito,
entre outras providencias:

legislar sobre todas as materias atribuidas ao municipio pelas cons-
titui<;oes federal e estadual e por esta Lei Organica, especialmente
sobre:
a) tributos de competencia municipal;
b) abertura de credito adicionais;
c) cria<;ao, altera<;aoe extin<;ao de cargos, fun<;oese empregos do

municipio;
d) cria<;ao de conselho de coopera<;ao administrativa municipal;
e) fixa<;ao e' altera<;ao dos vencimentos e outras vantagens

pecuniarias dos servidores municipais;
f) aliena<;ao e aquisi<;ao de bens im6veis;
g) concess8.o e permiss8.o dos servi<;os do municipio;
h) concessao e permissao de uso de bens municipais;
i) divisao territorial do municipio, observada a Legisla<;ao Estadu-

al;
j) cria<;8.o,altera<;ao e extin<;ao dos 6rgaos publicos do municipio;
k) contrata<;8.ode emprestimos e opera<;oes de credito, bem como

a forma e os meios de pagamento;
I) transferencia, temporaria ou definitiva, da sede do municipio,

quando 0 interesse publico 0 exigir;
m) anistia de tributos, cancelamento, suspensao de cobran<;a e

releva<;8.ode onus sobre a divida ativa do municipio.

II - aprovar, entre outras materias:
a) 0 plano plurianual de investimentos;
b) 0 projeto de diretrizes or<;amentarias;
c) os projetos dos or<;amentos anuais;
d) 0 plano de auxflio e subven<;oes anuais;
e) os pedidos de informa<;oes.

Art. 31 - E da competencia exclusiva da Camara de Vereadores:
I • eleger sua mesa, suas comissoes, elaborar seu regimento interne e

dispor sobre a organiza<;8.oda Camara;
II . atraves de resolu<;ao, criar, alterar e extinguir os cargos e fun<;oes

de seu quadro de servidores, dispor sobre 0 provimento dos mes-
mos, bem como fixar e alterar seus vencimentos e vantagens;

III . emendar a Lei Organica;



IV - representar, para efeito de .intervenc;;aono municipio;
V - exercer a fiscalizac;;ao da administrac;;ao financeira e orc;;amentaria

do municfpio na forma prevista em lei;
VI - fixar a remunerac;;aode seus membros, do prefeito e do vice-prefei-

to;
VII - autorizar 0 prefeito e vice-prefeito a se afastarem do municfpio por

mais de 5 (cinco) dias uteis;
VIII- convocar os secretarios, titulares de autarquia e das instituic;;oes

aut6nomas de que participe 0 municfpio, para prestarem informa-
c;;oes;

IX - mudar temporariamente a sede do municipio e da Camara;
X - solicitar informac;;oes,por escrito, as repartic;;oesestaduais sediadas

no municipio, ao Tribunal de Contas do Estado nos limites trac;;ados
no artigo 71, VII, da Constituic;;ao Federal, e ao prefeito municipal
sobre projetos de lei em tramitac;;ao na Camara de Vereadores e
sobre atos, contratos, convenios e consorcios, no que respeite a
receita e despesa publica;

XI - dar posse ao prefeito e vice-prefeito, cassar os seus mandatos,
bem como 0 dos vereadores, nos casos previstos nesta Lei Organi-
ca;

XII - conceder licenc;;aao prefeito e vice-prefeito para se afastarem dos
cargos;

XIII- criar comissao parlamentar de inquerito sobre fate determinado;
XIV - propor ao prefeito a execuc;;aode qualquer obra ou medida que in-

teressem a coletividade ou ao servic;;opublico;
XV - fixar 0 numero de vereadores para a legislatura seguinte, nos ter-

mos da Constituic;;aoFederal.

§ 12 - No caso de nao ser fixado 0 numero de vereadores no prazo previs-
to neste artigo, sera mantida a composiC;;aoda legislatura em curso.

§ 22 - A solicitac;;aodas informac;;oesao prefeito devera ser encaminhada
pelo presidente da camara apos a aprovac;;aodo pedido pela maioria absoluta de
seus membros.

Art. 32 - No periodo de recesso da Camara de Vereadores, funcionara
uma comissao representativa com as seguintes atribuic;;oes:

I - zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo;
II - zelar pela observancia das constituic;;oes, desta Lei Organica e de-

mais leis;



III - autorizar 0 prefeito e vice-prefeito nos casos exigidos a se ausenta-
rem do municfpio;

IV - convocar extraordinariamente a Camara de Vereadores;
V - tomar medidas urgentes de competencia da Camara de Vereado-

res.

Paragrafo unico " As normas relativas ao desempenho das atribuigoes
da comissao representativa serao estabelecidas no regimento interne da cama-
ra.

Art. 33 - A comissao representativa, constitufda por numero fmpar de ve-
readores, sera composta pela mesa e demais membros eleitos com os respecti-
vos suplentes.

§ 12- A presidencia da comissao representativa cabera ao presidente da
Camara, cuja substituigao se tara na forma prevista no regimento interno.

§ 22 - 0 numero total de integrantes da comissao representativa devera
perfazer, no mfnimo, um tergo da totalidade dos vereadores, observada, tanto
quanta possivel, a proporcionalidade da representagao partidaria existente na
Camara.

Art. 34 - A comissao representativa devera apresentar relatorio dos traba-
Ihos por ela realizados, quando do reinfcio do perfodo de funcionamento ordina-
rio da Camara.

Se~ao V

DAS LEIS E DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 35 - 0 Processo Legislativo compreende a elaboragao de:
I emendas a Lei Organica;
II leis Ordinarias;
III decretos Legislativos;
IV resolugoes.

Art. 36 - Serao objeto, ainda, de deliberagao da Camara de Vereadores,
na forma do regimento interne:

I - autorizagoes;
II - indicagoes;
III - requerimentos;
IV - pedidos de intormagao.



Art. 37 - A Lei Organica podera ser emendada mediante proposta:
I de vereadores;
II do prefeito;
III de eleitores do municfpio.

§ 1Q
- No caso do inciso I, a proposta devera ser subscrita, no minimo, por

um tergo dos membros da Camara de Vereadores.

§ 2Q
- No caso do inciso III, a proposta devera ser subscrita, no minimo,

por cinco por cento dos eleitores do municfpio.

Art. 38 - Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta sera cfiscu-
tida e votada em dois turnos, com 0 interstfcio minimo de 10 (dez) dias, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentagao ou recebimento, e
ter-se-a como aprovada quando obtiver, em ambos os turnos, votos favoraveis
de, no minimo, dois tergos dos membros da Camara de Vereadores.

Art. 39 - A emenda a Lei Organica sera promulgada e publicada pela mesa
da Camara de Vereadores, com 0 respective numero de ordem.

Art. 40 - A iniciativa das leis municipais, salvo os casos de competencia
exclusiva, cabera a qualquer vereador, ao prefeito e aos eleitores, neste caso,
com forma de mogao articulada e fundamentada, subscrita, no minimo, por cinco
por cento do eleitorado da cidade ou do distrito.

Art. 41 - Sao de iniciativa privativa, do prefeito, os projetos de lei que
disponham sobre:

criagao, alteragao e extingao de cargo, fungao ou emprego do Po-
der Executivo e autarquia do municfpio.
criagao de novas vantagens, de qualquer especie, aos servidores
publicos do Poder Executivo;
aumento de vencimentos, remunerag8.o ou de vantagens dos servi-
dores publicos do municfpio;
organizagao administrativa dos servigos do municipio;
materia tributaria;
plano plurianual de diretrizes orgamentarias e orgamento anual;
servidor publico municipal e seu regime juridico.

Art. 42 - Nos projetos de Lei de iniciativa privativa do prefeito, nao sera
admitida emenda que aumente a despesa prevista.

Art. 43 - No inicio ou em qualquer fase de tramitagao do projeto de lei de
iniciativa privativa do prefeito, este podera solicitar a Camara de Vereadores que
o aprecie no prazo de ate 45 (quarenta e cinco) dias a contar do pedido.



§ 12 -. Se a Camara de Vereadores nao se manifestar.sobre 0 projeto no
prazo estabelecido no caput deste artigo, sera esse inclufdo na ordem do dia
das sess6es subsequentes, sobrestando-se a deliberayao quanta aos demais
assuntos ate que se ultime a votayao.

§ 22 - 0 prazo deste artigo nao correra nos periodos de recesso da Cama-
ra de Vereadores.

Art. 44 - A requerimento de vereador, os projetos de lei em tramitayao na
camara, decorridos 30 (trinta) dias de seu recebimento, serao incluidos na or-
dem do dia, mesmo sem parecer.

Art. 45 - Os auto res de projeto de lei em tramitayao na Camara de Verea-
dores, inclusive 0 prefeito, poderao requerer a sua retirada antes de iniciada a
votayao.

Panlgrafo unico - A partir do recebimento do pedido de retirada, ficara,
automaticamente, sustada a tramitayao do projeto de lei.

Art. 46 - A materia constante de projeto de lei rejeitado ou nao promulga-
do, assim como a emenda a Lei Organica, rejeitada ou havida por prejudicada,
somente podera constituir objeto de novo projeto, no mesmo perfodo legislativo,
mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Camara de Vereadores.

Paragrafo unico - Excetuam-se dessa vedayao, os projetos de lei de ini-
ciativa privativa do prefeito municipal.

Art. 47 - Os projetos de lei aprovados pela Camara de Vereadores serao
enviados ao prefeito no prazo de ate 48 horas seguintes a af?rovay8.oque, aqui-
escendo, os sancionara.

§ 12 - Se 0 prefeito julgar 0 projeto, no todo ou em parte, inconstitucional,
i1egal ou contrario ao interesse publico, veta-Io-a, total ou parcialmente, dentm
de 15 (quinze) dias uteis contados daquele em que 0 receber, apresentando, por
escrito, os motivos do veto ao presidente da Camara de Vereadores.

§ 22 - Os motivos do veto poderao ser oferecidos a Camara de Vereadores
ate 48 horas ap6s a apresentay8.o do veto.

§ 32 - Encaminhado 0 veto a Camara de Vereadores, sera ele submetido,
dentro de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento, com ou
sem parecer, a apreciay8.o unica, considerando-se rejeitado 0 veto se, em vota-
y8.0secreta, obtiver 0 quorum da maioria absoluta dos vereadores.

§ 42 - Aceito 0 veto, 0 projeto sera arquivado.
22



§ 52 - Rejeitado 0 veto a decisao sera comunicada, por escrito, ao prefei-
to, dentro das 48 horas seguintes, com vistas a promulga<;:ao.

§ 62 - 0 veto parcial somente abrangera texto integral do artigo, paragra-
fo, inciso ou alfnea, cabendo ao prefeito, no prazo do veto, promulgar e publicar
como lei os dispositivos nao vetados.

§ 72 - 0 silencio do prefeito, decorrido 0 prazo de que trata 0 paragrafo
primeiro deste artigo, importa em san<;:8.otacita, cabendo ao presidente da Ca-
mara promulgar a lei.

§ 82 - Esgotado, sem delibera<;:8.o,0 prazo estabelecido no paragrafo ter-
ceiro deste artigo, 0 veto sera apreciado na forma do paragrafo primeiro do art.
43 desta Lei.

§ 92 - N8.o sendo a lei promulgada pelo prefeito no prazo de 48 horas ap6s
a san<;:8.otacita ou da rejei<;:8.odo veto, cabera ao presidente da Camara faze-Io
em igual prazo, com encaminhamento do projeto ao prefeito para publica<;:8.o.

Art. 48 - Nos casos do art. 35, III e IV, desta Lei Organica, com a vota<;:8.o
da reda<;:8.ofinal, considerar-se-a encerrada a elabora<;:8.odo decreto-Iegislativo
e da resolu<;:8.o,cabendo ao presidente da Camara de Vereadores a promulga-
<;:8.0e publica<;:8.o.

Art. 49 - 0 Poder Executivo e exercido pelo prefeito, auxiliado pelos se-
cretarios.

Art. 50 - 0 prefeito e 0 vice-prefeito ser8.o eleitos para mandato de 04
(quatro) anos na forma disposta na legisla<;:8.oeleitoral.

Art. 51 - 0 prefeito e 0 vice-prefeito tomar8.o posse na sess8.o solene de
instala<;:8.oda Camara, ap6s a posse dos vereadores, e presta<;:8.odo com pro-
misso de manter, defender e cumprir as constitui<;:oes e as leis e administrar 0
municfpio, visando 0 bem geral dos munfcipes.



Pan:lgrafo unico - Se 0 prefeito e 0. vice-prefeito nao tomarem posse no
prazo de 10 (dez) dias contados da data fixada, 0 cargo sera declarado vago
pela Camara de Vereadores, salvo motivo justa e comprovado.

Art. 52 - 0 vice-prefeito substituira 0 prefeito quando 0 mesmo estiver
licenciado, impedido ou no gozo de ferias regulamentares e suceder-Ihe-a no
caso de vaga.

§ 12 - Em caso de impedimenta do prefeito e do vice-prefeito, cabera ao
presidente da camara assumir 0 Executivo.

§ 22 - Havendo impedimento, tambem do presidente da camara, cabera ao
prefeito designar servidor de sua confianga para responder pelo expediente da
prefeitura, nao podendo este servidor praticar atos de governo.

§ 32 - Igual designagao podera ser feita quando 0 prefeito se afastar do
municfpio em periodos inferiores aos previstos no art. 31, VII, desta Lei.

Art. 53 - Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, realizar-se-a elei-
gao para os cargos vagos (no prazo de 90 (noventa) dias ap6s a ocorrencia da
ultima vaga, sendo que os eleitos completarao 0 mandato dos sucedidos).

Paragrafo unico - Ocorrendo a vacancia de ambos os cargos cumpridos
3/4 (tres quartos) do mandato do prefeito, 0 presidente da Camara de Vereado-
res assumira 0 cargo por todo 0 periodo restante.

Seyao II

DAS ATRIBUU;OES DO PREFEITO

I -
II -

III -

IV -

V -

VI -

VII -

Art. 54 - Compete privativamente ao prefeito:
representar 0 municfpio em jufzo e fora dele;
nomear e exonerar os titulares dos cargos e fungoes do Executivo,
bem como, na forma da lei, nom ear os diretores das autarquias e
dirigentes das instituigoes das quais 0 municfpio participe;
iniciar 0 processo legislative na forma e nos casos previstos nesta
Lei Organica;
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
regulamentos para a fiel execugao das mesmas;
vetar projetos de lei;
dispor sobre a organizagao e 0 funcionamento da administragao mu-
nicipal, na forma da lei;
promover as desapropriagoes necessarias a administragao munici-



pal, na forma da lei;
VIII- expedir todos os atos proprios da atividade administrativa;
IX - celebrar contratos de obras e servic;:os, observada a legislac;:ao pro-

pria, inclusive licitac;:ao, quando for 0 caso;
X - planejar e promover a execuc;:ao dos servic;:os municipais;
XI - prover os cargos, func;:oes e empregos publicos e promover a exe-

cuc;:ao dos servic;:os municipais;
XII - encaminhar a Camara de Vereadores, nos prazos previstos nesta

lei, os projetos de lei de natureza orc;:amentaria;
XIII- encaminhar, anualmente, a Camara de Vereadores e ao Tribunal de

Contas do Estado, ate 0 dia 31 de marc;:o, as contas referentes a
gestao financeira do exercfcio anterior;

XIV - prestar, no prazo de 15 (quinze dias) as informac;:oes solicitadas
pel a Camara de Vereadores;

XV - resolver sobre os requerimentos, reclamac;:oes ou representac;:oes
que Ihe forem dirigidos em materia da competencia do Executivo
Municipal;

XVI - oficializar e sinalizar, obedecidas as normas urbanisticas, as vias e
logradouros publicos;

XVII - aprovar projetos de edificac;:ao e de loteamento, desmembramento
e zoneamento urbano ou para fins urbanos;

XVIII- solicitar 0 auxflio da polfcia estadual para a garantia do cumprimen-
to de seus atos;

XIX - administrar os bens e rendas do municipio, promovendo 0 lanc;:a-
mento, a fiscalizac;:ao e arrecadac;:ao dos tributos;

XX - promover 0 ensino publico;
XXI - propor a divisao administrativa do municipio de acordo com a lei;
XXII - decretar situac;:ao de emergencia ou estado de calamidade pu-

blica.

Panigrafo unico - A doac;:ao de bens publicos dependera de previa auto-
rizac;:ao legislativa e a escritura respectiva devera conter c1ausula de reversao
no caso de descumprimento das condic;:oes.

Art. 55 - 0 vice-prefeito, alem da responsabilidade de substituto e suces-
sor do prefeito, cumprira as atribuic;:oes que Ihe forem fixadas em lei e auxiliara 0

chefe do Poder Executivo quando convocado por esse para missoes especiais.

Art. 56 - 0 prefeito gozara ferias anuais remuneradas acrescidas de 1/3
de 30 (trinta) dias, mediante comunicac;:ao a Camara de Vereadores no periodo
escolhido.



SeyaollJ

DA RESPONSABILIDADE E INFRAr;OES POLfTiCO-ADMINIS-
TRATIVAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Art. 57 - Os crimes de responsabilidade do prefeito e do vice-prefeito,
bem como 0 processo de julgamento, sac os definidos em lei federal.

Art. 58 - Sao infra<;oes polftico-administrativas do prefeito e do vice-pre-
feito, sujeitas ao julgamento pela Camara de Vereadores e sancionadas com a
cassa<;ao do mandato:

I impedir 0 funcionamento regular da Camara de Vereadores;
II impedir 0 exame de documentos em geral por parte de comissao

parlamentar de inquerito ou auditoria oficial;
III impedir a verifica<;ao de obras e servi<;os municipais por parte de

comissao parlamentar de inquerito ou pericia oficial;
IV deixar de atender, no prazo legal, os pedidos de informa<;ao da Ca-

mara de Vereadores;
V retardar a publica<;ao ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a

essa formalidade;
VI deixar de apresentar a camara, no prazo legal, os projetos do plano

plurianual de investimentos, diretrizes or<;amentarias e or<;amento
anual;

VII - descumprir 0 or<;amento anual;
VIII- assumir obriga<;oes que envolvam despesas pul:Jlicas, sem que haja

suficiente recurso or<;amentario na forma da Constitui<;ao Federal;
IX - praticar, contra expressa disposigao de lei, ate de sua competencia

ou omitir-se na sua pratica;
X omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou in-

teresses do municipio, sujeitos a administra<;ao municipal;
XI ausentar-se do municipio, por tempo superior ao previsto nesta lei,

ou afastar-se do municipio sem autorizagao legislativa nos casos
exigidos em lei;

XII - iniciar investimentos sem as cautelas previstas no art. 80;
XIII- proceder de modo incompatfvel com a dignidade e 0 decoro do car-

go;
XIV - tiver cassados os direitos politicos ou for condenado por crime fun-

cional ou eleitoral, sem a pena acess6ria da perda do cargo;
XV - incidir nos impedimentos estabelecidos no exercicio do cargo e nao

se desincompatibilizar nos casos supervenientes e nos prazos fixa-
dos.

Art. 59 - A cassa<;ao do mandato do prefeito e vice-prefeito, pela Camara
de Vereadores, por infragoes definidas no artigo anterior, obedecera ao seguinte
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rito, se outro nao for estabelec:;idopela Uniao ou Estado:
a denuncia escrita da infragao podera ser feita por qualquer eleitor,
com a exposigao dos fatos e a indicagao das provas. Se 0 denunci-
ante for vereador, ficara impedido de votar sobre a denuncia e de
integrar a comissao processante, podendo, todavia, praticar todos
os atos de acusagao. Se 0 denunciante for 0 presidente da camara,
passara a presidencia ao substituto legal, para os atos do proces-
so, e s6 votara se necessario para completar 0 quorum do julga-
mento. Sera convocado 0 suplente do vereador impedido de votar,
o qual nao podera integrar a comissao processante;

II de posse da denuncia, 0 presidente da Camara, na primeira ses-
sao, determinara sua leitura e consultara a Camara sobre 0 seu
recebimento. Decidido 0 recebimento, pelo voto da maioria dos pre-
sentes, na mesma sessao sera constitufda a comissao processante,
com tres vereadores sorteados entre os desimpedidos os quais ele-
gerao, desde logo, 0 presidente e 0 relator;

III - recebendo 0 processo, 0 presidente da comissao iniciara os traba-
Ihos, dentro em cinco dias, notificando 0 denunciado, com a remes-
sa de c6pia da denuncia e documentos que a instrufrem, para que,
no prazo de dez dias, apresente defesa previa, por escrito, indique
as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, ate 0 maxi-
mo de dez. Se estiver ausente do municfpio, a notificagao far-se-a
por edital, publicado duas vezes, no 6rgao oficial, com intervalo de
tres dias, pelo menos, contado 0 prazo da primeira publicagao. De-
corrido 0 prazo de defesa, a comissao processante emitira parecer
dentro de cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquiva-
mento da denuncia, 0 qual, neste caso, sera submetido ao plenario.
Se a comissao opinar pelo prosseguimento, 0 presidente design a-
ra, desde logo, 0 infcio da instrugao, e determinara os atos, diligen-
cias e audiencias que se fizerem necessarios, para 0 depoimento e
inquirigao das testemunhas;

IV - 0 denunciado devera ser intimado de todos os atos do processo,
pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a anteceden-
cia, pelo menos de vinte e quatro horas, sendo-Ihe permitido assis-
tir as diligencias, bem como formular perguntas e respostas as tes-
temunhas e requerer 0 que for de interesse da defesa;

V conclufda a instrugao, sera aberta vista do processo ao denuncia-
do, para razoes escritas, no prazo escritas, no prazo de cinco dias,
e ap6s a comissao processante emitira parecer final, pela proce-
dencia ou improcedencia da acusagao, e solicitara ao presidente
da Camara a convocagao de sessao para julgamento. Na sessao
de julgamento, 0 processo sera lido, integralmente, e, a seguir, os
vereadores que 0 desejarem poderao manifestar-se verbalmente,



pelo tempo maximo de ql,jinze minutos cada um, e, ao final, 0 de-
nunciado, ou seu procurador, tera 0 prazo maximo de duas horas
para produzir sua defesa oral;

VI - concluida a defesa, proceder-se-a a tantas votac;;oes nominais,
quantas forem as infrac;;oes articuladas na denuncia. Considerar-
se-a afastado, definitivamente, do cargo 0 denunciado que for de-
clarado, pelo voto de dois terc;;os, pelo menos, dos membros da
Camara, incurso em qualquer das infrac;;oesespecificadas na de-
nuncia. Concluido 0 julgamento, 0 presidente da Camara proclama-
ra imediatamente 0 resultado e fara lavrar a ata que consigne a
vota9ao nominal sobre cada infrac;;ao,e, se houver condenac;;ao, ex-
pedira 0 competente decreto legislative de cassa9ao do mandato
do prefeito. Se 0 resultado da votac;;aofor absolutorio, 0 presidente
determinara 0 arquivamento do processo. Em qualquer dos casos,
o presidente da Camara comunicara a justic;;aeleitoral 0 resultado;

VII - 0 processo, a que se refere este artigo, devera estar concluido den-
tro de 90 (noventa dias) contados da data em que se efetivar a no-
tificac;;aodo acusado. Transcorrido 0 prazo sem 0 julgamento, 0 pro-
cesso sera arquivado, sem prejuizo de nova denuncia, ainda que
sobre os mesmos fatos.

Art. 60 - Extingue-se 0 mandato do prefeito e do vice-prefeito, e assim
devera ser declarado pelo presidente da Camara de Vereadores:

I - por sentenc;;ajudicial especifica transitada em julgado;
II - por falecimento;
III - por renuncia escrita;
IV - quando deixar de tomar posse, sem motive comprovado perante a

camara, no prazo fixado na Lei Organica.

§ 12 - Comprovado 0 ate ou fate extintivo previsto neste artigo, 0 presiden-
te da camara, imediatamente, investira 0 vice-prefeito no cargo, como sucessor.

§ 22 - Sendo inviavel a posse do vice-prefeito, 0 presidente da camara
assumira 0 cargo obedecido 0 disposto nesta Lei Organica.

§ 32 - A extinc;;aodo cargo e as providencias tomadas pelo presidente da
camara deverao ser comunicadas ao plenario, fazendo-se constar da ata.



Capitulo I

DA ADMINISTRA9AO MUNICIPAL

Art. 61 - A administrac;;ao municipal obedecera as normas estabelecidas
nos artigos 37 a 41 da Constituic;;aoFederal alem das fixadas na Constituic;;aodo
Estado e leis municipais.

Se9ao I

DOS SERVIDORES

Art. 62 - Sao servidores do municfpio, todos os que ocupam cargos, fun-
c;;oesou empregos da administrac;;ao direta, das autarquias e fundac;;oespubli-
cas, bem como os admitidos por contrato para atender necessidades temporari-
as de excepcional interesse do municfpio, definidos em lei local.

Art. 63 - Os direitos e deveres dos servidores publicos do municfpio serao
disciplinados em lei ordinaria, que instituir 0 regime juridico unico.

Art. 64 - 0 plano de carreira dos servidores municipais disciplinara a for-
ma de acesso a classes superiores, com a adoc;;aode criterios objetivos de ava-
liac;;ao,assegurado 0 sistema de promoc;;aopor antiguidade e merecimento.

Art. 65 - 0 municipio podera instituir regime previdenciario proprio ou vin-
cular-se a regime previdenciario federal ou estadual.

Paragrafo unico - Se 0 sistema previdenciario escolhido nao assegurar
proventos integrais aos servidores municipais, cabera ao municfpio garantir a
complementac;;ao, na forma a ser prevista em lei.

Se9ao II

DOS SECRETARIOS DO MUNICiPIO



com 0 prefeito, pelos atos lesivos ao erario municipal praticados na area de sua
jurisdiyao, quando decorrentes de dolo e culpa.

Art. 67 - Enquanto estiverem exercendo 0 cargo, os secretarios do muni-
cfpio ficarao sujeitos ao regime previdenciario adotado pelo municfpio para os
demais servidores municipais.

Art. 68 - A receita e a despesa publica do municipio obedecerao as se-
guintes leis:

I - do plano plurianual;
II - das diretrizes oryamentarias;
III - do oryamento anual.

§ 12 - 0 plano plurianual estabelecera os objetivos e metas dos programas
da administrayao municipal, compatibilizados, conforme 0 caso, com os pianos
previstos pelos governos federal e do estado do Rio Grande do SuI.

§ 22 - 0 plano de diretrizes oryamentarias, compatibilizado com 0 plano
plurianual, compreendera as prioridades da administrayao do municipio para 0

exerclcio financeiro subsequente, com vistas a elaborayao da proposta orya-
mentaria anual, dispondo, ainda, quando for 0 caso, sobre as alterayoes da po-
Iitica tributaria e tarifaria do municipio.

§ 32 - 0 orgamento anual, compatibilizado com 0 plano plurianual e elabo-
rado em conformidade com a lei de diretrizes oryamentarias, compreendera as
receitas e despesas dos poderes do municfpio, seus 6rgaos e fundos.

§ 42 - 0 projeto de oryamento anual sera acompanhado:
da consolidac;:ao dos orc;:amentosdas entidades que desenvolvem
agoes voltadas a seguridade social, compreendendo as receitas e
despesas relativas a saude, a previdencia e assistencia social, in-
cluldas, obrigatoriamente, as oriundas de transferencias e sera ela-
borado com base nos programas de trabalho dos 6rgaos incumbi-
dos de tais servic;:osna administrayao municipal;

II de demonstrativo dos efeitos, sobre a receita e a despesa, decor-
rentes de isengoes, anistias, remiss6es subsldios e beneffcios de
natureza financeira, tributaria, tarifaria e creditfcia;

III - de quadros demonstrativos da receita e pianos de aplicac;:aodas
mesmas quando houver vinculagao a determinado 6rgao, fundo ou



§ 5Q
- A lei orc;amentaria anual nao contera dispositivo estranho a previsao

da receita e a fixagao da despesa, nao se incluindo na proibigao:
I - autorizagao para a abertura de creditos suplementares;
II - autorizac;ao para a contratac;ao de operagoes de credito, inclusive

por antecipagao de receita, na forma da lei.

§ 6Q
- A lei orgamentaria anual devera incluir na previsao da receita, obri-

gatoriamente, sob pena de responsabilidade polftico-administrativa do prefeito,
todos os recursos provenientes de transferencias de qualquer natureza e de
qualquer origem, feitas a favor do municfpio, por pessoas ffsicas e jurfdicas,
bem como propor as suas respectivas aplicagoes, como despesa orgamentaria;

§ 7Q
• 0 Poder Executivo publicara, ate trinta dias apos 0 encerramento de

cada semestre, relatorio resumido da execugao orgamentaria.

Art. 69 - Os projetos de lei previstos no caput do artigo anterior, serao
enviados, pelo prefeito municipal, a Camara de Vereadores, nos seguintes pra-
zos, salvo se lei federal dispuser diferentemente:

I - 0 projeto do plano plurianual, que abrangera 4 (quatro) exercfcios
ate 0 dia trinta de abril do primeiro ana do mandato do prefeito;

II - 0 projeto de lei das diretrizes orgamentarias, anualmente, ate 0 dia
15 de setembro;

III - 0 projeto de lei do orgamento anual, ate 0 dia 30 de outubro de
cada ano.

Art. 70 - Os projetos de lei de que trata 0 artigo anterior, ap6s a aprecia-
gao e deliberagao da Camara de Vereadores, deverao ser devolvidos ao Poder
Executivo, com vistas a sangao, nos seguintes prazos, salvo se lei federal, de
forma expressa, dispuser diferentemente:

I - 0 projeto de lei do plano plurianual, ate 0 dia 30 de maio do primeiro
ana de mandato do prefeito municipal;

II - 0 projeto de diretrizes orgamentarias, ate 0 dia 15 de outubro de
cada ana;

III - 0 projeto de lei de orgamento anual, ate 0 dia 15 de dezembro de
cada ano.

Art. 71 - 0 prefeito municipal podera encaminhar a Camara de Vereado-
res, mensagem para propor modificagao nos projetos de lei previstos no art. 68
desta Lei Organica, enquanto nao estiver concluida a votac;ao da parte relativa a
alteragao proposta.

Art. 72 - As emendas aos projetos de lei relativos aos orc;amentos anuais
ou aos projetos que os modifiquem, somente poderao ser aprovados, caso:



- sejam compatfveis com a plano plurianual E? com a lei de diretrizes
oryamentarias;

II - indiquem as recursos financeiros necessarios, admitidos apenas as
provenientes da reduyao de despesa, excluidas as destinadas a:
a) pessoal e seus encargos;
b) serviyo de divida;
c) educayao, no limite de 25%;

III - sejam relacionados com:
a) correyao de erros au omissoes;
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

Art. 73 - As emendas ao projeto de lei de diretrizes oryamentarias nao
poderao ser aprovadas quando incompatfveis com a plano plurianual.

Art. 74 - Aplicam-se aos projetos de lei mencionados nos artigos anterio-
res, no que nao contrariarem 0 disposto nesta lei e na Constituiyao Federal, as
demais normas relativas ao processo legislativo.

Art. 75 - Os recursos que, em decorrencia do veto, emenda ou rejeiyao do
projeto de lei orc;amentaria anual, ficarem sem despesas correspondentes, po-
derao ser utilizados como cobertura financeira para a abertura de creditos suple-
mentares e especiais, mediante previa e especifica autorizayao legislativa.

Art. 76 - Sao vedados:
o inicio de programas ou projetos nao incluidos na lei oryamentaria
anual;

II a realizac;ao de despesas ou assunc;ao de obrigayoes diretas que
excedam os creditos Oryamentarios au adicionais;

IlL - a realizayao de operac;oes de credito que excedam 0 montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizayoes mediante credi-
tos suplementares au especiais com finalidade precisa, aprovados
pela Camara de Vereadores, par maioria absoluta;

IV - a vinculayao da receita de impostos a 6rgaos, fundo ou despesa,
ressalvadas a destinayao de recursos para a manutenyao e desen-
volvimento do ensino e a prestayao de garantias as operayoes de
credito por antecipac;ao de receita;

V a abertura de credito suplementar ou especial sem previa autoriza-
yao legislativa e sem indicayao dos recursos correspondentes;

VI - a transposic;ao, 0 remanejamento ou a transferencia de recursos de
uma categoria de programayao para outra, au de um 6rgao para
outro, sem previa autorizac;ao legislativa;

VII - a concessao ou utilizac;ao de creditos ilimitados;
VIII- a utilizayao, sem autorizayao legislativa especifica, de recursos do

municipio para suprir necessidade ou cobrir deficit de empresas au
qualquer entidade de que a municipio participe;
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IX - ? instituic;:aode fundos de qualquer natureza, selTJprevia autoriza-
c;:aolegislativa.

§ 12 - Nenhum investimento cuja execuc;:aoultrapasse um exercfcio finan-
ceiro podera ser iniciado sem previa inclusao no plano plurianual, ou sem que lei
que autorize a inclusao, sob pena de responsabilidade polftico-administrativa.

§ 22 - Os creditos especiais e extraordinarios terao vigencia no exercfcio
financeiro em que forem autorizados, salvo se 0 ato de autorizac;:aofor promul-
gada nos ultimos 30 (trinta) dias daquele exercfcio, caso em que, reabertos nos
limites de seus saldos, serao incorporados ao orc;:amentodo exercfcio financeiro
subsequente.

Art. 77 - A abertura de creditos extraordinarios, somente sera admitida
para atender a despesas imprevisfveis e urgentes decorrentes de calamidade
publica.

Paragrafo unico - Os creditos extraordinarios serao abertos por decreto
do prefeito municipal, 0 qual devera ser submetido a aprovac;:aoda Camara de
Vereadores, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 78 - A despesa com pessoal ativo e inativo do municfpio nao podera
exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Panigrafo unico - A concessao de qualquer vantagem ou aumento de
remunerac;:ao,a criac;:aode cargos ou alterac;:6esde estrutura de carreiras, bem
como a admissao de pessoal a qualquer titulo pelos 6rgaos e entidades da ad-
ministrac;:ao municipal direta e indireta, inclusive fundac;:6es instituidas ou
mantidas pelo municfpio, s6 poderao ser feitas:

I - se houver previa dotac;:aoorc;:amentaria suficiente para atender as
projec;:6esde despesa de pessoal e os acrescimos dela decorren-
tes; .

II - se houver autorizac;:aoespecifica na lei de diretrizes orc;:amentarias,
ressalvadas as empresas publicas e sociedades de economia mis-
ta.

Art. 79 - Valendo-se de sua autonomia e competencia assegurada nas
constituic;:6es federal e estadual, 0 municipio elaborara projetos ou programas
de desenvolvimento local, atento aos princfpios gerais estabelecidos na Consti-



tuic;;aofederal, da ativi.dade econ6mica , da politica urbana, da saude p<?litica,da
assistencia social, de educac;;ao,da cultura e do desporto, da fam ilia, do adoles-
cente e do idoso.

Art. 80 - Sempre que possivel, os projetos referidos no artigo anterior,
deverao ser levados ao conhecimento das comunidades organizadas e direta-
mente vinculadas a cada campo de atuac;;ao,as quais e assegurado 0 acesso a
todos os dados pertinentes a cada estudo ou projeto.

Art. 81 - 0 meio ambiente e bem de uso comum do povo e a manutenc;;ao
de seu equilibrio e essencial a sadia qualidade de vida.

Art. 82 - A tutela do meio ambiente e exercida por todos os 6rgaos da
administrac;;ao municipal.

Paragrafo unico - Poderao ser criados por lei incentivos especiais para
preservac;;aodas areas de interesse ecol6gico em propriedades privadas.

Art. 83 - Lei dispora sobre a organizac;;aodo sistema municipal de prote-
c;;aoambiental que tera como atribuic;;6es a elaborac;;ao, implementac;;ao, execu-
c;;aoe controle da politica ambiental do municipio.

§ 12- 0 causador de poluic;;aoou danG ambiental sera responsabilizado e
devera assumir ou ressarcir ao municipio, se for 0 caso, todos os custos finan-
ceiros, irllediatos ou futuros do saneamento do dano.

§ 22 - Definir espagos territoriais a beira dos rios para seus componentes
serem especialmente protegidos, sendo a alteragao e a supressao permitida
somente atraves de lei, vedada qualquer utilizagao que comprometa a integrida-
de dos atributos que justifiquem sua protegao.

Art. 84 - Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
impondo-se ao poder publico e a coletividade 0 dever de defende-Io e restaura-
10 para as presentes e futuras gerag6es, cabendo a todos exigir do poder publico
a ado<;:aode medidas neste senti do.

§ 12 - Para assegurar a efetividade desse direito 0 municipio desenvolvera
a<;:oespermanentes de prote<;:ao,restauragao e fiscalizagao do meio ambiente,
incumbindo-Ihe primordialmente:

I - prevenir, combater e controlar a poluigao e a erosao em qualquer



de suas formas;
II - fiscalizar e normalizar a produyao, 0 armazenamento, 0 transporte,

o uso e 0 destino de produtos, embalagens e substancias potenci-
almente perigosos a saude e aos recursos naturais;

III - promover a educay8.o ambiental em todos os nlveis de ensino e a
conscientizay8.o publica para protey8.o do meio ambiente;

IV - proteger a flora, a fauna, a paisagem natural, vedadas as praticas
que colocam em risco a sua funy8.o ecol6gica, paisagfstica, provo-
quem a extiny8.o de especies ou submetam os animais a crueldade;

V - incentivar e auxiliar tecnicamente movimentos comunitarios e enti-
dades de carMer cultural, cientffico e educacional com finalidade
ecol6gica;

VI - promover 0 manejo ecol6gico do solo, respeitando sua vocac;:8.o,
quanta a capacidade de uso;

VII - fiscalizar, cadastrar e manter as florestas e as unidades publicas
estaduais de conservay8.o, fomentando 0 florestamento ecol6gico,
bem como conservay8.o na forma da lei das florestas, remanescen-
tes do municipio;

VIII- combater as queimadas responsabilizando 0 usuario da terra por
suas conseqOencias.

§ 2Q
- As pessoas ffsicas ou jurfdicas, publicas ou privadas que exercem

atividades consideradas poluidoras, sac responsaveis direta ou indiretamente
pelo acondicionamento, coleta, tratamento e destinayao final dos residuos por
eles produzidos.

Art. 85 - Cabe ao municfpio fiscalizar e disciplinar a aplicayao de defensi-
vos agrfcolas por via aerea, principalmente nas proximidades do perfmetro urba-
no, e, se for 0 caso, proibir por lei complementar.

Art. 86 - Fica proibido aos proprietarios de terras agricultaveis que
margeiam as estradas municipais:

I - desaguar no leito das estradas as aguas provenientes de curvas de
nfveis das lavouras;

II - jogar reslduos agrfcolas e embalagens t6xicas no leito das estra-
das.

Panigrafo unico - 0 municfpio devera manter fiscalizayao permanente, e
os infratores deverao sofrer as puniyoes previstas em lei complementar.

Art. 87 - Esta Lei Organica, aprovada pela Camara de Vereadores e assi-
nada por todos os vereadores, sera promulgada pela mesa e entrara em vigor
na data de sua publicay8.o, revogadas as disposiyoes em contrario.

Coxilha, 07 de maio de 1993
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