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EMENDA MODIFICATIVA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N°. 004 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO 

RAMALHO, Estado da Bahia, nos termo. do Art. 44, inc. 1 da Lei Orgânica 

Municipal, Promulga a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica 

Municipal 

An 1° Passa o Preâmbulo da Lei Oigânica de Serra do Ramalho a vigorar 

com a seguinte redação 

"Nós, Vereadores da Câmara Municipal de Sena do Ramalho, 
legítimos representantes do povo, reunidos em Assembléia 
Constituinte para instituir a Lei Orgânica Municipal, destinada a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, bem como 
os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, com a solução pacífica das controvérsias, e 
seguindo os princípios da Carta. Magna e da Constituição do 
Estado da Bahia, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
presente LEI ORGÂNICA." (NE) 
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Au 2°. O TÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES passa a ser 

intitulado como TÍTULO 1- DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. 

9 	Art. 3°. O art. 1?, do TÍTULO 1- 

 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, da 

Lei Orgânica Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 0. O Município de Serra do Ramalho, pessoa jurídica de direito 
publico interno, parte integrante da união indissolúvel da União e do Estado - 

9 	 da Bahia, com autonomia política, administrativa e financeira, asseguradas 
fl 	 pela Constituição da República, organiza-se nos termos desta Lei, 

preservando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na 
Constituição Estadual, tenda como fundamentos: 
1- assegurar, por suas leis e pelos atos-de seus agentes e, nos limites de sua 

- 	 competência, os direitos e garantias individuais e coletivos, sociais e 
9 	 políticos previstos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e 

9. 	 nesta Lei Orgânica; 
II - o exercício pleno da autonomia munidipal; 

A 	 III - o respeito à autonomia e à independência de atuação das associações e 
movimentos sociais; 

- - 

 

IV-a articulação e a cooperacão com- os demais entes federados; 
9- 	 V- a prática democratica; 

VI -. a acolhida e o tratamento igual a todos os que, no respeito da lei, 
afluam para o Municipio; 

A 	 VII - a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio 

A 	 ambiente; 
VIII - a transparência e o controle popular na ação do governo; 

fl 	 IX - a preservação dos valores históricos e culturais da população; 
X - a garantia de acesso a todos, de modo justo e igual, sem distinção de 
origem, raça, sexo, condição sexual, cor, idade, condição econômica, religião 

A 	 ou qualquer outra discriminação, aos bens, serviços e condições de vida 
• 	 indispensáveis a uma existência digna; 
9 	 XI - a soberania e a participação popular; 

XII - gerir os interesses locais. 
§ 1° A ação municipal desenvolver-se-á em todo o seu território, sem 
privilégio ou distinções entre distritos, bairros, grupos sociais -ou pessoas, 
contribuindo para reduzir as desigualdades regionais e sociais, promovendo 
o bem-estar de -todos, sem preconceitos de qualquer espécie ou quaisquer 

- 	 outras formas de discriminação. 

§ 2 0  A educação, a saúde e o trabalho terão caráter prioritário nas metas e 
ações da administração municipal. 	 - 
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§ 3 1  Qualquer alteração territorial, compreendida a criação, a incorporação, 
a fusão e o desmembramento de Municípios, só poderão ser feitas, na forma 
da Lei Complementar Estadual n° 02190, dentro do período determinado por 
lei complementar federal, preservando a continuidade e a unidade histórico-
cultural do ambiente urbano, dependente de consulta prévia às populações 
interessadas, mediante plebiscito, após a divulgação dos estudos de 
viabilidade municipal, apresentadas e publicadas na forma da lei,, atendido 
o estabelecido no art. 54 da Constituição Estadual." (NR) 

redação: 	 . 	.. 	 ' 

"Art. 1°-A. Do povo emana a legitimidade dos Poderes constituídos, 
exercendo-os diretamente ou indiretamente, através de seus representantes, 
investidos nafornia estabelecida em Lei. 
§ 1° O exercício direto do poder,  pelo povo no Município de Serra do 
Ramalho se dá, nafonna desta Lei Orgânka, mediante: 
1-plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular, em meio ao piocesso -legisflztivo; 
IV- participação em decisão dcr administra çao pública; 
V- ação fiscalizadora sobre a admi*istração pública. 

§ 2 0  O exercício indireto -do poder pelo povo no Município de Serra do 
Ramalho se dá por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com igual vator para todos, na forma da legislação federal, e 
por representantes indicados pela comunidade, nos termos desta Lei 
Orgânica. 

§ 31  Na forma da Lei, e convocado Plebiscito para que o eleitorado local se 
manifeste sobre questão de grande interesse da municipalidade, desde que 
requerida a convocação pela maioria da Câmara Municipal, pelo Prefeito, 
ou por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município. 

§ 
40 Na forma da Lei, é convocado Referendo Popular para o eleitorado local 

deliberar sobre a revogação, total ou parcial, de Lei, quando .o solicitarem a 
maioria da Câmara Municipal, o Prefeito, ou, no mínimo, cinco por cento do 
eleitorado do Município. 

§ 
50 O Poder. Público Municipal, incentivará e apoiará a organização 

popular, através de trabalhos integrados juntos a entidades comunitárias, 
classistas, beneficentes, preservacionistas e outras que representem setores. 
da comunidade." (AO 
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"Art. 1°-B. Constituem objetivos fundamentais do Município de 
Serra do Ramalho, do seu povo e dos seus representantes legais: 
1- construir uma comuna livre, justa e solidária; 
II - priorizar e assegurar o desenvolvimento local e regional; 

A III - contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional;;  
IV - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a 
desigualdade social nas zonas urbana e rural do município; 
V - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quais quer outras formas de discriminação." 
(AO 

"Art. 1°-C. Os direitos e deveres individuais e coletivos, naforma 
prevista na Constituição Federal, integram esta Lei Orgânica, e 

r-. devem ser afixados em todas as repartições públicas locais e 
áreas públicas de fácil acesso à população, para que todos 
possam deles tomar ciência, exigir o seu cumprimento e cumprir 
na parte que lhes cabe, seja como cidadão habitante deste 
Município, seja .como transeunte em seu território, não sendo 
dado a ninguém desconhecê-los nem os deixar de cumprir 	(AO 

Art. 59•  O TÍTULO II - DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL será acrescido 

do CAPITULO 1- DAS RELAÇOES INTERNA E EXTERNA, a vigorar com 

o art. 7°-A, com o seguinte texto: 

"Art. 7°-A. O Município de Serra do Ramalho poderá, mediante 
autorização de lei municipal, de caráter geral, celebrar convênios, 
consórcios, termos de cooperação, dentre outras espécies de 
contratos administrativos, com instituições públicas, privadas 
ou entidades representativas da comunidade, com fins à 
otimização e ao desenvolvimento da comuna e do seu povo, desde 

- 	. 	que não acarrete em comprometimento financeiro do ente 
municipal, caso em 	que imprescindível far-se-á autorização 
legislativa específica. 
Parágrafo único. Respeitados os princípios previstos pelo art. 4°, da Carta 
Magna pátria, o Município manterá relações internacionais, através de 
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convênios e outras formas de cooperação, observando-se sempre as 
exigênciãs do caput deste artigo." (AC) 

"Art. 8°. Ao Município cabe exercer, privativamente, em seu território, todas 
as competências que izão lhe s4zzm ve4adas pela Constituição Federaiepela 
Constituição Estadual, è especialmente. 
1- legislar spbre assutosn 	de interessë local; 	- 
II - organizar seu governo e a propria administração, bem como elaborar 
código de ética e decoro dos' é rviço público municipal; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem corno aplicar 
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 
balancetes nos prazos fixados em lei; 
IV- suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber; 
V- elaborar e executar planos de desenvolvimento; 
VI - explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão, os serviços 
de transporte rodoviário municipal de passageiros e os recursos hídricos de 
seu domínio; 
VII - celebrar e firmar ajustes, convênios e acordos com a União, Estados, 
Distrito Federal e outros Municípios, para a execução de suas leis, serviços 
ou decisões, por servidores federais, estaduais, distritais ou municipais. 
VIII - criar, organizar e suprimir distrito,, observada a legislação estadual; 
IX - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; 
X - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas 
emergências; 

- 
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Xl - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; 
XII - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada 
a legislação e a ação fiscalizadora Federal e Estadual; 
XIII- controlar o abastecimento de água para o consumo humano; 
XIV- conservar o bem estar dos munícipes e a justiça social; 
XV- assegurar a saúde, os direitos previdenciários e a assistência social aos 
munícipes; 
XVI - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens; 
XVII - elaborar e executar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e 
orçameutos anuais; 	- 	 - 
XIVIII - constituir a guarda municipal, destinada à proteção de _seu_s bens, 
serviços e instalações; 	 - 
XLX - dispor sobre a organização, administiação e execução dos serviços 
públicos locais, prestando-os diretamente,- ou sob regime de concessão ,i 
permissão; 
XX - instituir os quadros, os planos de carreira e salários; 

A 	 XXI - adaptar e regularizar a situação dos servidores públicos municipais, 
frente às normas constitucionais, com a realização de concurso público; 
XXII -fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, 
XXIII - conceder e renovar licença para localização e/ou funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer 
outros; 
XXIV - cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se 
tornar prejudicial à saúde ao -meib ambiente, à higiene, ao sossego, à 
segurança 	ou 	aos . Tdo 	cessar 	a 	atividade 	ou 
determinando o fechamento do etabelecimento, 
XXV- adquiri; bens, inclusive mediante desapropriação, 
XXVI -fixar os locais de estacionamento de táxi e demais veículos, 
XXVII - conceder, permitir, fiscaliza; e autorizar os serviços de transporte 
coletivo, de táxi e de moto taxz,fzxando as respectivas tarifas, 
XXVIII - regular, executar, licenciar, flÀcIiiziir, conceder, permitir, autorizar 
e disciplinar, conforme o caso, os seguintes serviços: 
a) mercados, feiras e matadouros; 
b) construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais; 
c) iluminação pública; 
cl) serviços funerários e cemitérios. 
XXIX - realizar e administrar a limpeza urbana; 
XXX - incrementar, promover e incentivar o turismo, como fator de 
desenvolvimento social e econômico; 
XXXI - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de 
seus serviços, inclusive a de seus concessionários; 
XXXII - assegurar a expedição de certidões, quando requeridas às repartições 
municipais, para defesa dos direitos e esclarecimento de situações e, se 
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necessário, de forma gratuita, quando comprovadamente reconhecida a 
hipossuficiência, nos termos da lei."(NR) 
XXXJII - criar postos de saúde e de assistência social; 
XXXIV -fomentar o desporto através de práticas desportivas e incentivar o 
lazer como forma de promoção social; 
XXXV- promovera proteção e defesa do consumidor." (AC) 

Art. 8°. Fica criado o art. 8-A e 8-13, da Lei Orgânica Municipal, com o seguinte texto: 

1- direito tributário e urbanístico; 	- 
II - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção dõ meio ambiente e controle da poluiçao; 
III - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 
IV- responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens e direitos de valor 

fl 	 artístico, estético, histórico turístico e paisagístico; 
V- educação, cultura, ensino e desporto; - 
VI - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
VII - proteção à infância, ajuventudë e ao idoso; 
§ 1 0  No âmbito da legislação concorrente, a competência da União e do 

fl 	 Estado para legislar sobre nbrmas gerais não exclui a competência 
suplementar do Município. - 
§ 2 Inexistindo norma geral federal e estadual, o Município exercerá a 
competência legislativa plenapflra atender suas peculiaridade. 

§ 31 A superveniência de lei federal e estadual sobre normas gerais suspende 
a eficácia da lei municipal, no que lhe fDr contrârio." (A 
"Art. 8°-B. Compete ao Município suplementar a legislação federaL e 
estadual, no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar 
interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais." (AC) 

Ad. 09 0 . O TÍTULO IV - DO GOVERNO MUNICIPAL será desenvolvido com base nos 

seguintes capítulos: CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPÍTULO II - DO 

PODER LEGISLATIVO e CAPÍTULO III - DO PODER EXECUTIVO. 

Art. 10°. O art. 11°, da Lei Orgânica Municipal, que pertencerá ao CAPÍTULO 1 - DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS, passará a viger com a seguinte redação: 
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"Art. 11 1. O governo do Município de Serra do Ramalho é exercido pelos 
poderes - Legislativo e Executivo que devem coexistir independentes e 
harmônicos entre si. 
Parágrafo único. Salvo as expressas exceções previstas nesta Lei Orgânica, é 
vedado a ambos os Poderes delegarem competência entre si." (NR) 

Art. 110.  O art. 12°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, pertencerá à Seção 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, do CAPÍTULO II - DO PODER 

LEGISLATIVO, e passará a viger da seguinte maneira: 

- 	 -. 	 - 

7. 	 "Art. 12°. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 
constituída de VereadorS, eleitõs a forma estabelecida na Constituiçã6 da 

n 	 República ejia legislação eleitoral. 

§ 1° O número de Vereadores a compor  a ,  Câmara Municipal, para o mandato 
subsequente, será estabelecido por lei complementar1  que deverá ser 
aprovada no 2° período legislativo da penúltima sessão legislativa da 

9 	 legislatura em curso, e, proporcionalmente, à população do Município de 

7 	 Serra do Ramalho,, na forma tominadrf pelo art. 29-A, da Constituição 
Federal, a partir da divulgação oficial ou crtidão do IBGE sobre o número 
atualizado dos seus habitantes. 
§ 2° Cada legislatura durará 4 anos1  compreendendo 4 sessões legislativas e 8 
períodos legislativos." (AC) 

Art. 12 1 . A Lei Orgânica MunicipaFde Serra do Ramalho passará a ter os arts. 12-A e 12-

13, que vigorarão com o seguinte texto: 

9 	 "Art. 12°-A. À Câmara Municipal é assegurada autonomia administrativa e 
financeira, na forma desta Lei Orgânica. 
Parágrafo único. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária 

7 	 anual dentro dos limites fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias." 
(A C) 

"Art. 12°-B. A Câmara Municipal será - representada, judicial e 
extrajudicialmente, por seu Presidente." (AC) 

Art. 13°. Fica revogado o art. 13°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho. 

T 

	

	Art. 14°. O art. 16° da Seção III - DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, do 

CAPÍTULO II- DO PODER LEGISLATIVO, passa a ter a seguinte redação: 
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XXVI - organização e prestação de serviços públicos; 
XXT.TII 	autorizar a realização de empréstimos ou créditos internos e 
externos de qualquer natureza, de interesse do Município; 
XXVIII - sistema viário municipal. 

Art. 17°. É da competência exclusiva da Câmara Municipal: 
1- eleger sua Mesa Diretora; 

n II - elaborar seu regimento interno; 
III - dispor, através de lei complementar, sobre os assuntos que tratarem da 
organização, funcionamento, criação, reestruturação, transformação ou 
extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da 
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de 
diretrizes or çamentiáriás. 	... 	

.. 	 . .. :' 
1V-dar posse ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores, 
V - conceder licença para,,:afastamento cio Prefeito, ao Vice-Prefeito, e aos 
Vereadores; 	

. 

..•. 

VI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, 

,5T11 - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da 
atribuição normativa do Poder Executzv o, 
VIII - solicitar, quando couber, intervenção estadual no Município, 
IX - pronunciar-se sobre incorporação, sibdivzsão ou desmembramento de 
áreas 	do 	território 	municipal, 	quando 	solicitado 	pela 	Assembléia 
Legislativa; 	. 	 . 	 . 	 .. 	 ... 

X - fixar o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais, nos termos da Constituição Federal, 
Xl - fixar o subsídio dos Vereadores, 	na forma estabelecida pela 
Constituição Federal, 
XII - julgar anualmente as contas prestadas pelo Prefeito e apreciar os 
relatórios sobre a execução dos planos de governo, 
XIII -fiscalizar e controlar, diretamente, os atos administrativos dos órgaos 
do Poder Executivo, incluídos os das entidades da administração indireta e 
das fundações públicas municipais; 
XIV - autorizar, por deliberação de 213 de seus membros, a instauração de 
processo contra o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais; 
XV - processar e julgar o Prefeito e o Vice-Prefeito, nos crimes de 
responsabilidade e nas infrações, político-administrativas e os Secretários 
Municipais, nos crimes e nas infrações da mesma natureza conexos àqueles; 

• 	

. XVI - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVII - declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e de 
Vereador, nos casos previstos na Constituição Federal, na Constituição 
Estadual e nesta Lei Orgânica; 	- 

XVIII - destituir sua Mesa Diretora ou qualquer de seus membros na forma 
regimental; 
XIX - conhecer da renúncia do Prefeito, do Vice-Prefeito e de Vereador; 
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XX - afastar o Prefeito, o Vice-Prefeito e Vereador definitivamente do 
exercícici do cargo, nos termos desta Lei Orgânica; 
XKI - instituir o Código de Ética dos Vereadores e de seus servidores." (NIO 

Art. 15. O § 2° do art. 171  passará a viger da seguinte maneira: 

"Art. 17-A. A Câmara Municipal poderá convocar, por deliberação da 
maioria de seus membros, Secretário Municipal ou dirigente de entidade da 
administração indireta, para prestar, pessoalmente, informações sobre 
assunto previamente determinado, ben como encaminhar ao Prefeito 
Municipal pedido de informação, importando, em qualquer dos casos 

H 

	

	 apontados, infração político-administrativa a recusa de comparecimento, de 
prestação de informação ou ,a prestação de informação incorreta." (AC) 

Art. 17°. O art. 24°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, pertencente à 

Seção VI - DAS SESSÕES, do CAPÍTULO II - DO PODER LEGISLATIVO, e passará a 

viger da seguinte maneira: 

"Art. 24. A Câmara Municipal reunir-se-á em cada ano na sua sede, em 
sessão legislativa anual, deiS de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 
15 de dezembro. 
§ 1 0 As sessões Marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro 
dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos eferiados. 
§ 2° A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação dos 
projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e Plano Plurianual (PPA). 
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§ 3° A Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, 
confornie dispuser o seu Regimento Interno. 
§ 4°A convocação extraordinária da Câmara Municipalfar-se-á: 
1- pelo seu Presidente para compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito; 
II - pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente da Câmara, ou a requerimento 
da maioria de seus membros, em caso de urgência ou interesse público 
relevante. 
§ 5° Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará 
sobre a matéria para qualfoi convocada. 
§6° As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, 
tornada por 213 de seus membros, quando ocorrer motivo de extrema 
relevância "(NR) 

• 	Art. 18. Fica revogado o art. 27°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Rama -lho. 

Art. 19. O art. 28° da Seção VII - DAS COMISSOES, do CAPITULO - DO PODER 

LEGISLATIVO, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, passa a vigorar cm  o 

texto abaixo: 

"Art. 28°. A Câmara Municipal tera comissoes permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as afribisiões previstas no Regimento interno 
ou no ato de que resultar sua criação. - 
§ 1 0  Na constituição de cada Mesa e de comissão,-é assegurada, tanto quanto 
possível, a representaçao proporcional dos partidos ou dos: blocos 
parlamentares que participamrdâ Câmara. 
§ 2°As Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
1 - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a 
competência do plenário, salvo se houver recurso de 113 dos membros da 
Câmara; 
II - realizar audiências públicas co iii entidades da sociedade civil; 
III - convocar Secretários Municipais para prestar informações sobre 
assuntos inerentes às suas atribuições; 
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 

• 	 V- solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VI - apreciar programas de obras, planos de desenvolvimento e sobre eles 
emitir parecer. 
§ 3° As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no 
regimento interno da Câmara, serão criadas pela Câmara, mediante 
requerimento de 113 de seus membros, 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." (NR) 
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- 	

. Art. 20°.O art. 29°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, fica revogado. 

Art. 21°. A Seção XI - DOS VEREADORES, na forma da redação originária, constante 

fl 

	

	no CAPÍTULO II - DO PODER LEGISLATIVO, assim distribuída: Subseção 1 - DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS, Subseção II- DAS INCOMPATIBILIDADES, Subseção III - DO 

_ VEREADOR SERVIDOR PÚBLICO, Subseção IV - DA PERDA DO MANDATO, 

Subseção V - DAS PRERROGATIVAS, Subseção VI - DAS INFRAÇÕES POLÍTICQ-

ADMINISTRATIVAS, Subseção VII- DOS SUPLENTES. 

Art. 22°. O art. 36 1, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, será acrescido do 

art. 36-A, cuja redação assim será: 
r 

"Art. 36°-A. O subsidio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal 
mi última sessão legislativa de cada legislatura, para ter vigência na 
subseqüente, por voto da maioria doseusniembros, vedada a concessão de 
ajuda de custo ou outra gratificação extra, a qualquer título. 
§ 1° Na hipótese de a Câmara deixar de cxerber o dever legislativo 
de que trata este artigo, fictrão- inqnttdçs, para a legislatura 
subseqüente, os valores fixados, a título de subsídio, e vigentes no 
último exercício da,

1egisatura anterior, admitindo-se apenas a 
sua atualização monetá-rih pelo mèsmo e oficial índice utilizado 
pelo Governo FederaL" 

A 	Art. 23. O art. 37°, da Lei Orgânica Municipal de Seria do Ramalho, fica revogado. 

Art. 24. O art. 39°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, será previsto na 

Subseção III - DA PERDA DO MANDATO e passará a viger com o seguinte texto: 

"Art. 39°. Perderá o mandato o Vereador: 
1- que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 
parlamentar ou atentatório às instituições vigentes; 
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a 1/3 (terça parte) 
das sessões ordinárias da Câmara, salvo por motivo de doença comprovada, 
licença ou missão autorizada pela Edilidade, ou, ainda, deixar de 
comparecer a 5 (cinco) sessões extraordinárias convocadas pelo Prefeito, por 
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escrito e mediante protocolo de recebimento, para apreciação de matéria 
urgente, assegurada ampla defesa e contraditório, em ambos os casos; 
IV- que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
V- quando o decretar a justiça Eleitoral; 
VI - que sofrer condenação criminal por sentença transitada em julgado; 
VII - que deixar de residir no município; 
VIII - que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo 
estabelecido nesta "Lei Orgânica". 
IX - que se utilizar do mandato para a pratica de atos de corrupção ou de 
iniprobidade administrativa; 
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1- licenciar-se para tratamento da própria saúde, devidamente comprovado; 
II - licánciar-se para tratar de interesses particulares, por prazo nunca 
inferior a 60 (sessenta) dias por sessão legislativa, com a restrição para 
reassumir na vigência da licença. 

	

- 	 - 	III - licenciar-se para desempenhar missões temporárias de caráter cultiral 
ou de interesse do Município; 
IV - investir-se no cargo de Secrètário Municipal; 
V- substituir o Prefeito; 
VI- receber, até o último dia do mês correspondente, o seu subsídio; 
VII - investir-se no cargo de direção e assessoramento superior da 

	

9 	 administração pública estadual e federal. 	 - 
- 	§ 1° As licenças concedidas pelos motivos mencionados nos incisos 1 e III, 

serão remuneradas por todo o períoâo. 

	

A 	 § 2° A licença concedido pelo motivo mencionado~ inciso II, naoserá 
inferior a 60 dias e sem remimeração. 
§ 3° Nos casos dos incisos IV, V e VII, o afastamento dar-se-á sem a 
remuneração do cargo de Vereador. 

	

fl 	 § 4° Na hipótese do inciso III a aprovação do pedida de, licença se dará no 
Expediente das Sessões, sem discussão, e terá preferência sobre qualquer 
outra matéria, só podendo ser rejeitado pelo quorum de 213 (dois terços) dos 

	

A 	 Vereadores presentes." (AC) 

	

9 	Art. 27. Ficam criados o art. 41-A e 41-B, que ser6 Fevistqs na Subseção IV - DAS 

Art. 28. Fica criado o art. 41-C, que será previsto na Subseção V - DAS INFRAÇÕES 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS, a vigorar com o seguinte texto: 

r 

"Art. 47-C. Constituem infrações político-administrativas pelos Vereadores: 
1- residir, ininterruptamente, fora do Município; 
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II - utilizar-se do mandato para prática de atos de corrupção ou de 
improbidade administrativa; 
III - proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar 
como decoro na sua conduta pública." (AO 

Art. 29. Ficam criados os arts. 42-A e 42-B, que será previsto na Subseção W - DOS 

SUPLENTES, a vigorar com o seguinte texto: 
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"Art. 44. (..j 
fi 3° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que: 
1- atentar contra a harmonia e independência dos Poderes; 
II - ferir os direitos e garantias individuais; 
III - contrariar princípios constitucionais." (AC) 

Art. 35. Ficam criados os arts. 48-A, 48-B e 48-C, respectivamente, cornos textos abaixo: 

A 	 "Art. 48-A. As leis complementares serão discutidas e votadas em 2 turnos, 
com interstício, entre ambos, de 48 horas e aprovadas por maioria absoluta 
de votos." (AC) 

"Art. 48-B. As leis ordinárias serão discutidas e votadas em 2 turnos e 
aprovadas pela maioria simples de votos." (AC) 
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"Art. 48-. São de iniciativa privativa da Câmara Municipal as leis que 
dispuserem sobre: 
1- afixação ou alteração e a revisão anual dos subsídios do Prefeito, do Vice 
- Prefeito e dos Secretários Municipais; 
II - afixação ou alteração e a revisão anual dos subsídios dos Vereadores." 
(AC) 

Art. 36. O art. 53, incisos e parágrafos, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalhq, 

vigerão com o seguinte texto? 

- 	 --- 	 •1 - - Y 	 -' - 	 - 	 ---- 	 --- -. . 	 -.. 	 - 

sanção, acasç venha a aquisceit 	- 
F 10 Cn n flioÇn41-n Affin,4r4-nnl rnt,c4do-,-nv ,, 

§4° O veto será apreciado .2% peJ Câmara Municipal dentro de 30 dias a contar 
do seu recebimento, só podendo sèr rejeitado pelo voto da maioria absolutas 
dos vereadores, em única votação nominal. 
§ 5° Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgaçao, ao 
Prefeito. 

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°, o veto será 

T colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 
proposições até sua votação final: 

Art. 37 Ficam criados os arts. 55-A e 56-A, com ã seguinte temática: 

"Art. 55-A. As resoluções serão discutidas e votadas, em turno único e 
aprovadas pela maioria simples de votos." (AC) 

"Art. 56-A. Os decretos legislativos serão discutidos e votados, em turno 
único, e aprovados pela maioria simples de votos. 
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Parágrafo única. Excetuam-se da caput os decretas legislativos que 
dispuserem sabre prestação de contas, mediante parecer prévia da Tribunal 
de Contas das Municípios ou da Estada, acaso aquele venha a inexistir, 
senda exigida 243 dos votas dos membros da Câmara Municipal, para 
rejeição do respectivo parecer." (AC) 

Art. 38. O CAPÍTULO III - DO PODER EXECUTIVO, do TÍTULO IV - DA 

Art. 39. Pica criado o art. 62-A, datei Orgânica MtrUcipal, como ségainte teor: 

"Art. 62-A. Substituirá o Pi-efeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, 
no caso de vaga, a Vice-Prefeita. 
Parágrafo único. O Vice-Prefe to, além Je outras atribuições que lhe forem 
conferidas par lei complementar, auxiliará o Prefeita, sempre que por ele 
convocado." ('AC) 

Art. 40. Os arts. 63-A terá a seguinte redação: 

"Art. 63-A. Vagando os cargos de Prefeita e Vice-Prefeito, a Presidência da 
Câmara Municipal fará comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, para 
proceder à eleição, 90 dias depois de aberta a última vaga. 
§ 1° Ocorrendo a vacância simultânea dos cargas de Prefeita e Vice-Prefeito 
nas 2 primeiros anos da mandata,far-se-á eleição 90 dias após a abertura da 
última vaga. 
§ 2 0  Se a vacância ocorrer nas 2 últimos anos, a eleição para ambos os 
cargos será feita pela Câmara Municipal, 30 dias depois da abertura da 
última vaga, na forma que a lei estabelecer. 
§ 3 1  Em qualquer dos casos, os eleitos completarão o período dos seus 
antecessores. 
§ 40  O Prefeita e o Vice-Prefeito terão de fixar residência na sede do 
Município." (A 
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Art. 41.0 art. 67, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, a constar na Seção III 

- DAS LICENÇAS, passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 67. O Prefeito poderá licenciar-se:. 
1- quando a serviço em missão de representação do Município; 
II - quando impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença 
devidamente comprovada; 

9 	 III - em gozo de .férias 
V O pedido de licença dependerá de apreciação do plenário da Câmara 

Municipal 
2° Nos casos dos incisos 1 a III, o Prefeito licenciado fará jus ao subsídio 

integral 
30 A extinção, a suspensão ou ,a perda do mandato do Prefeito e do Vice-

Prefeito ocorrerão na forma e nos casos previstos na Constituição da 
República, na Constituição do Estado e nesta Lei Orgânica" (AC) 

Art. 42. O art. 68, constante na Seção IV - DAS ATRIBUIÇOES DO PREFEITO, do 

CAPÍTULO III - DO PODER EXECUTIVO, vigeM com o seguinte teor: 

"Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições 
previstas nesta Lei Orgânica: 
1- iniciar o processo legislativo1  na forma e nos casos previstos nesta lei; 
II - exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção da 
administração municipal; 
III - sancionar, promulgar efa er publicar as leis, bem como expedir decretos 
e regulamentos para sua fiel execução; 
1V-vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
V- nomear e exonerar os Secretários Municipais e demais auxiliares; 
VI- convocar extraordinariamente a Câmara Municipal, quando o interesse 
da administração o exigir ou, no recesso, em caso de relevante interesse 
municipal, a ser devidamente evidenciado e justificado; 
VII - apresentar, à Câmara Municipal, projeto de lei dispondo sobre regime 

• 	de concessão e permissão de serviços públicos; 
VIII - propor, à Câmara Municipal, projetos de lei relativos ao plano 
plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e 
operações de crédito; 
1K - apresentar à Câmara Municipal, até 45 dias após a sua sessão 
inaugural, mensagem e plano de governo sobre a situação do Município, 
solicitando as medidas de interesse público que julgar necessárias; 
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- propor, à Câmara Municipal, a contratação de empréstimos para o 
Município; 
Xl - apresentar, anualmente, à Câmara Municipal, relatório sobre o 
andamento das obras e serviços municipais; 
XII - propor, à Câmara Municipal, projeto de lei sobre criação, alteração das 
secretarias municipais, inclusive sobre suas estruturas e atribuições; 
XIII - propor, à Câmara Municipal, a criação de fundos destinados ao 
auxílio no financiamento de serviços e/ou programas públicos; 
XIV - representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e 
administrativas; 
XV - prover cargos e funções púiblicas e praticar atos administrativos 
referentes aos servidores municipais, na forma da Constituição da República 
e desta Lei Orgânica; 

H 
XVI - aprovar projetos de edificação &planos de toteamento e arruamento, 
obedecidas as normas municipais; 	 - 	 - 

XVII - prestar, à Câmara Municipal, as informações solicitadas no prazo de 
30 dias, na forma estabelecida por esta Lei Orgânica; 
XVIII - administrar os bens, a receita e as rendas do Município, promover o 
lançamento, a fiscalização e a 	arrecadação de tributos, autorizar as 
despesas e os pagamentos, dentro dos recursos orçamentários e dos créditos 

• aprovados pela Câmara Municipal; 
XIX - colocar à disposição da Câmara, dStr de 15 dias de sua requisição, 
as quantias que devem ser despendidas de umas6 vez, e, até o dia 20 de cada 
mês, a parcela correspondente ao duodeci'mo d&sua dotação orçamentária; 
XX.- propor, à Câmara lviuni cipal, alterações de legislação de parcelamento, 
uso e ocupação do solo, bem como de alterações nos limites das zonas 
urbanas e de- expansão urbana; 
XIXI - aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-Ias 
quando impostas irregularmente; 
XXJI - propor, à Câmara Municipal, o Plano diretor; 
XXIII - oficializar e denominar as vias e logradouros públicos, obedecidas as 
normas urbanísticas aplicáveis; 
XXIV - solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado, para 
garantia do cumprimento de suas decisões, 
XXV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel execução; 
XXVI - dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da 
Administração Municipal, na forma estabelecida por esta Lei Orgânica; 
XTJC VII - propor a criação, a organização e a supressão de distritos, 
observada a legislação estadual e critérios a serem estabelecidos em lei; 
XXVIII - assinar convênios de natureza urgente, sem ônus para o Município, 
encaminhando-os, à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias para aprovação; 
XXIX - prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro de 60 dias após a 
abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; 
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XXX - mudar temporariamente a sede da Prefeitura, em caso de. grave 
perturbação da ordem pública; 
XXXI - decretar., nos termos da lei, a desapropriação, por necessidade ou. 
utilidade pública ou por interesse social; 
Xxiii - prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da lei; 
XXXIII - fixar o horário para funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais e industriais, segundo a conveniência pública; 
XXX.TV- conceder o licenciamento de carros de aluguel; 
XXXV - encaminhar à Câmara Municipal, dentro de 180 dias após a 
publicação desta lei, projeto de lei que regulamente a administração dos 
cemitéi ios municipais; 

A 	- 	XXXVI - exercer outras atribuições previstas em lei. 	 - 
Paragrafo único. As competências definidas nos incisos XXI e XXIII, nao 
excluem a competência do Poder Legislativo nessas matérias' (MW 

Art. 43. Fica criado o art. 68-A, com o texto. abaixo: 

"Art. 68-A. O Prefeito poderá, por decreto, delegar a seus auxiliares, funções 
administrativas que,.não sejam de suq exclusiva competência." 'Aø 	- 

Art. 44. O art. 68-B, da Lei Orgânica MunicipaLçe Sera do Ramalho, estará inserido na 

Seção V - DA RESPONSABILIDADE DO ?REFEITO E DO VICE-PREFEITO, do 

CAPÍTULO III - DO PODER EXBCIJTWO, e passará a viger da seguinte maneirai 

"Art. 68-B. São crimes de responsabilidade e infrações político-
administrativas do Prefeito: 
1 - os previstos nos -incisos 1 a XV do art. 1° e incisos 1 a X, do art. 4 01  
respectivamente do Decreto-Lei n°. 201, de 2tde fevereiro de 1967; 
lI-fixar domicílio, ininter -ruptamente,fora do Município; 
III - desde a expedição do diploma: 

r-. 	 . a) firmar ou manter contrato com órgãos da administração direta, 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público e concessionárias de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecera cláusulas uniformes; 
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de 
que seja. demissível ad nutum, nas entidades constantes na alínea a, 
ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado no que 
couber, o disposto no art. 38 da Constituição da República; 
IV- desde a posse: 
a) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo; 

r 
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b) patrocinar causas em que seja interessado o Município ou qualquer das 
entidadS referidas nas alíneas do inciso III; 
c) ser proprietário controlador ou diretor de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer 
função remunerada. 
V- atos que atentem contra: 
a) a autonomia do Município; 
li) o livre exercício dos Poderes Legislativo e Executivo, ou de autoridade 

• 	 constituída; 
c) o exercício dos direitos públicos, políticos, individuais e sociais; 
4). a probidade-na administração; 
& a lei orçamentária; 
f) o cumprimento das leis e das decisões judiciais; 
g) a existência da União, do Estado e do Município. 

• 	 VI - deixar de repassar à Câmara Municipal, ate o dia 20 de cada mês, os 
• 	 recursos correspondentes às dotações orçamentárias que lhe pertence." (NR) 

-- 

Art. 45. Ficam criados os arts. 68-O e 68-D, com a seguinte compreensão: 

"Art. 68-C. O Prefeito e o Vice-Prefeita sezw processados e julgados: 
1- pelo Tribunal de Justiça deste Estadõ, nos crimes comuns, nos termos da 
legislação federal aplicável; 	- 	] 	- 

II - pela Câmara Municipa15,,p'rs,crimes de responsabilidade e nas infrações 
político-administrativas nos terv os4o Decreto-Lei n°. 201/67, assegurados, 

• dentre outros requisítos de validade, õ contraditório, a publicidade, a ampla 
defesa, com os meios e recursos 4-ela inerentes, e a decisão motivada que se 
limitará a decretar a cassação,  do mandato do Prefeito. 
§ 1" Admitir-se-á denúncia por Vereador, por partido político .e por qualquer 
municipe eleitor 

•§ 2 A denúncia será lida em sessão imediatamente posterior ao dia de seu 
recebimento e despachada para avaliação a uma comissão especial eleita, 
composta de 3 membros, observada, tanto quanto possível, a 
proporcionalidade da representação partidária. 

3'A comissão a que alude o inciso anterior deverá emitir parecer prévio no 
prazo de 10 dias, indicando se a denúncia deve ser transformada em 

• 	 acusação ou não." (A 

• 	 "Art. 68-li. Admitida a acusação contra o Prefeito Municipal, por 2/3 dos 
• • membros da Câmara Municipal, será ele submetido a julgamento perante a 

Câmara Municipal, nos crimes de responsabilidade e infrações político-
administrativas, observando-se o rito previsto pela legislação federal 
específica, em consonância com a Constituição Federal de 1988." (A 
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Art. 46. O art. 68-E, da Lei Orgânica Municipal, vigorará com o seguinte texto: 

"Ar!-. 68-E. O Prefeito será afastado de suas funções, quando: 
1 - nas infrações penais comuns, uma vez recebida a denúncia ou queixa- 
crime pelo Tribunal de Justiça do Eátaõo, venha este a julgar pela sua 
procedência e determinando seu afastamento, e não haja qualquer exp&ente 

julgar pela acolhimento da 
§ 1° Se decorrido o prazo d 
não for procedido, findar-si 
§ 2° A perda do mandato e 
membros da Câmara Muni 
§ 3° Não participará d 
denunciante. 

§ 41  O Prefeito, na vigênci 
por atos estranhos ao exerc 

§ 
50 o Regimento Interno ti 

serem observados, desde o 
base, estritamente, no rito j 

Art. 47. Fica criado o 

Prefeito será decidida por, pelo menos, 213 dos 
ial, pelo voto nominal. 
processo, nem do julgamento, o Vereadot 

de seu mandato, não pode ser responsabilizado 

procedimentos a 
z conclusão, com 
57." tIVW 

coita !seguinte  redação: 

"Ar!-  68-E O Prefeito perderá o mandato, por extinção, declarada pela Mesa 
da Câmara Municipal, quando: 
1- sofrer condenação criminal por sentença transitada em julgado; 
II - perder ou tiver suspenso os direitos políticos; 
III - o decretar a Justiça Eleitoral; 
IV- renunciar por escrito; 
V- não comparecer para a posse, nos termos previstos nesta Lei Orgânica; 
VI - infringir as normas desta Lei." (AC) 

Art. 48. A Seção VII - DOS AUXILIARES DOS PREFEITOS, do CAPÍTULO III - DO 

PODER EXECUTIVO, do TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES, 

Art. 49. O art. 71-A, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, vigerá na forma 

abaixo: 
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"Art. 71-A. Os Secretários Municipais, agentes políticos; são auxiliares 
diretos do Prefeito, ao qual competirá nomeá-los, desde que cidadãos 
brasileiros, nato ou naturalizado, maiores de 118 anos e no pleno exercício de 
seus direitos políticos. 
Parágrafo único. O número e a competência das Secretarias Municipais 
serão definidos em lei complementar, que também determinará os deveres e 
as responsabilidades dos Secretários." (NR) 

Art. 50. Fica-criado o art. 71-E da Lei Orgânica Municipal, a partir dos textos a segufr: 
- 	 - 	 - 

"Art. 71-B. Ao Secretário Municipal compete, além do estabelecido em 
legislação municipal divena, as seguintes atribuições: 
1 - coordenar e supervisionar a execução das atividades e programas da 
secretaria, de acordo com as diretrizes, programas e normas estabelecidas 
pelo Prefeito; 
II - sugerir ao Prefeito diretrizes para o pianejamento municipal; 
III - propor à Administração Municipal, deforma integrada com os órgãos 
setoriais competentes, prioridades orçamentárias relativas aos serviços, 
obras e atividades a serem realizadas; 
IV- expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos; 
V - apresentar ao Prefeito rei cítório anual das atividqdes de suas secretarias; 
VI - comparecer, à Câmara Municipal, sempre que convocado for, para a 
prestação de esclarecimewtosoficiais. 
Parágrafo único. A infringncia do -inciso VI sem comprovada justificativa, 
importará em crime de reponsabilidade/' (AC)

Art. 51. O art. 78 do CAPÍTULO 11, DAS DISPOSIÇÕES GERAIS TITULO V - DA 

A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA fica revogado, 

Art. 52. O art. 79, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, do TÍTULO V - DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 79. A administração pública direta, indireta, autárquica efundacional, 
de qualquer dos poderes do Município de Serra do Ramalho obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e ao seguinte: 
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1- os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei; 

• II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; 
III - o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável 

fl uma única vez, por igual período; 
IV - durante o prazo improrrogavel previsto no edital de convocação, cí9uele 
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será 
convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 

9 emprego público; 	 - 

V - as funções de confiança1  exercidas exclusiznzmente por servidores 
ocupantes de cargos efetivo e, os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; 
VI - garantir ao servidor público o direito à livre associação sindical; 
VII - direito de greve ao servidor público, exerçido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica federal; 
VIII - a lei reservará o percentual de 10% dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de deficiência  é definirá os critérios de sua 
admissão; 
IX a remuneraçãoe o subsídio dos ocupantes de cargos, fim ções e empregos 
públicos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos poderes do Município, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 
espécie remunera tona, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 
vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio 
mensal, em espécie, cio Prefeito municipal;-.;..: 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio do Prefeito, do Vice-
Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em 
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 

• 	 distinção de índices; 
Xl - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser 

• 	 superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 
XII - é vedada a vincula ção ou equiparação de quaisquer espécies 
remunerató rias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 
XIII - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores; 
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XIV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos 
públicos-  são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos IX e XIII deste 
artigo e nos artigos 150, II; 153, III e 153, § 2 °, 1, da Constituição Federal; 
xv - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando 
houver compatibilidade de horários: 
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. 
XVI - a proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e 
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente 
pelo Poder Público; 	- 	 - 

XVII- somente por lei específica podera ser cria 
1 

dan autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública 	de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último casp, definir as áre4s de 
sua atuação; 
XVIII - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de 
subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a 
participação de qualquer delas em eSpresa privada; 
XIX - ressalvados os casos especificado& na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações, serão contratadas mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigaçõQ de pagaiiento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termãs:  áúa lei; a qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações;- 
XX - a administração fazendária e seuá servidores fiscais terão, dentro de 
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei; 
XXI - a lei estabelecera os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária dele  xcepcional 	interesse público; 
XXII - a averbação de tempo de serviço, para fins de aposentadoria dar-se-á 
a vista de certidão original fornecida pelo órgão responsável e mantenedor 
dos registros funcionais do servidor. 
XXIII - a 	lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo o exigir; 
XXIV - a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, 	dela não podendo 	constar nomes, 	símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 
XXV - a não observância do disposto nos incisos II e III, deste artigo, 
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos 
termos da lei; 
XXVI - a lei disciplinará as formas de participação 	do cidadão na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

- 
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a) as reclamações relativas a prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao cidadão e a 
avaliação periódica, externa e interna da qualidade dos serviços; 
b) o acesso dos cidadãos a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 50, incisos X e XXXIII, da 
Constituição Federal; 
c) a disciplina da representação contra p exercício negligente ou abusivo de 
cargo, emprego ou função na administração pública; 
§ 1 1  Os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos 
direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 
§ 20 O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os Secretários 
Municipais serão remunerados, exclusivamente por subsídio fixado em 
parcela única, vedado o acréscizno de qualquer grqtzficqção, adicionqi, 
abono, prêmio, verba de representa çao ou outra espécie remunerató ria, 
obedecido, em qualquer caso o disposto nos incisos lx eX deste artigo. 
§ 3° A lei poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração 
dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no inciso IX 
deste artigo. 
§ 4° Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão anualmente, nos meses 
de janeiro e julho os valores do subsídio e ela remuneração dos cargos e 
empregos públicos. 
§ 5° Fica vedada, no âmbito do Poder Executivo, a nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha. reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo eiift comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta. 

§ 60  Fica vedada, no âmbito do Poder Legislativo, a nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de Vereador, da autoridade nomeante ou de servidor 
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, função gratificada. 
§ 71  É vedada a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual algum dos sócios seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, ou por afinidade, até o segundo grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários Municipais, Presidentes de fundações e autarquias, Vereadores e 
dos titulares de cargos de direção no âmbito do Poder Executivo e 
Legislativo, obedecendo à iniciativa de cada caso. 
§ 8° O nomeado designado ou contratado, antes da posse, bem como os 
sócios de pessoas jurídicas a serem contratadas em casos excepcionais de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, antes da contratação, declararão, 
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por escrito, não ter relação de matrimônio, união estável ou de parentesco 
que importe em prática vedada na forma dos gg 511  6° e 7°, deste artigo." 
(NR) 

t, 53. O art. 80, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramaifio, passará a vigorar  

com a seguinte redação: 

7 

"Art. 80. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município de Serra do 
Ramalho, incluídas suas autarquias- e fundações, é assegurado regime de 
previdencia de caráter contributivo, observados critériosquè preservem o 
equilíbrio financeiro e atuaiial e o disposto neste artigo. 
§ 1° Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este 
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores 
fixados na forma do § 3 11  deste artigo, da seguinte forma: 
1- por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, 	exceto 	se decorrente de acidente 	em 	serviço, 	moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou.; incurável, especificadas em lei; 
II - compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição; 	 - 
III - voluntariamente, desde que cumprião tempo mínimo de 10 anos de 
efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo efetivo em que se dará a 

- - 	aposentadoria, observadas as segzintes condições: 
a) 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade 
e 30 de contribuição, se mulher; 
b) 65 anos de idade, e homem, e 60 anos, de idade, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 
g 2° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão e'ccecter a remuneração do respectivo servidor, no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para 
a concessão da pensão. 
§ 3° Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da 
remuneração. 	 - 

§ 40  E vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este 
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob 
condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica, 
definidas em lei complementar. 
§ 51  Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 
anos, em relação ao disposto no § 1°, III, a, deste artigo, para o professor que 
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
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§ 61  Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na 
forma désta Lei Orgânica e da Constituição Federal, é vedada 1  a percepção de 
mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste 
artigo. 
§ 7° Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por morte, que será 
igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos 
a que teria direto o servidor em atividade na data de seu falecimento, 
observado o disposto no § 3°. 
§ 8° Os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também Estendidos aos aposentados e aos 
pensionistas quais quer benefícios ou vantaçens nosteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusivè quando decorrentes de transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que 
serviu de referência para concesstio da pensão, na forma da lei, observado o 
disposto no art. 23,1K 

§ 91  O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado 
para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito 
de disponibilidade. 

§ 10 A lei não podera estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 

9 contribuição fictício. 	 - 

§ 11 Aplica-se o limite fixado no art. 23, IX:.  à soma total dos proventos de 
inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou 
empregos públicos, bem como de outreis atividades sujeitas à contribuição 
para o regime geral de prevídênci4 social, E ao montante resultante da. 
adição de proventos de inatividack com-remuneração de cargo acumulável 
na forma desta Lei Organica, cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exonei ação, e de cargo eletivo. 

§ 12 Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores 
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e 
critérios fixados para oregime geral de previdência social. 
§ 13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário 
ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 

§ 14 O Município de Serra do Ramalho, desde que institua regime de 
previdência complementar pata os seus servidores titulares de cargo efetivo, 
poderá fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas 
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os 

• 	
. benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o art. 201, da 

Constituição Federal. 

§ 15 Observado o disposto no art. 202, da Constituição Federal, lei 
complementar federal disporá sobre as normas gerais para a instituição de 
regime 	de previdência complementar pelo Município, para atender os 
servidores titulares de cargo efetivo. 

- -•----------- 	 -,-----.-----.- 
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A 	 § 16 Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 
15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no servlço público 
até a data da publicação do ato de instituição do correspondente. regime de 
previdência complementar." (NR) 

Art. 54. O caput e os incisos 1 e III, do art. 81, da Lei Orgânica Municipal de Serra do 

Ramalho, passarão a vigorar com seguinte redação: 

Axt. 55. Ficam instituídosjYos art. 	 de Serra do 

Ramalho, que passará a 

"Art. 81-A O Município instituirá conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal1  integrado por servidores designados pelos 
respectivos Poderes 

§ 1 1  A fixação dos padrões de vencimen.o é dos demais componentes do 
sistema remuneratório observará: 
1 - a natureza, o grau de responsabilidade ,e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira; 
II - os requisitos para a investidura; 
III - as peculiaridades dos cargos; 
IV- planos de carreira voltados à profissionalização; 
V - plano de vencimento para os cargos efetivos e em comissão, respeitado o 
limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração 
dos servidores, observado que o maior vencimento jamais será superior a 
90% (noventa por cento) do subsídio do Prefeito; 
VI - intervalo de trinta minutos, a cada três horas de trabalho, para a 
servidora em período de lactação amamentar o filho, até o sexto mês; 
VIT - licença-prêmio, após cada qüinqüênio de serviço público municipal, 
pelo período de 3 meses, nos termos da lei. 
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§ 2° É assegurado aos servidores da administração direta, isonoriia de 
vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas 
as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de 

n 	 trabalho."('NR) 

"Art. 81-B. São direitos dos servidores, além de outros que visem a melhoria 
de sua condição funcional, estabelecidos em lei: 
1 piso de vencimento não inferior ao salário mínimo nacionalmente 

• 	:4tts...t5OJ: E4.: ; R» * 1:.t2  1,4 
III - garantia de vencimento nut 
remuneração variável, 
IV - décimo terceiro vencimento 
valor da aposentadoria do mês de 
V- remuneração do trabalho notii 
VI- salário-família e auxílzo-rec 
dependentes, pagos àqueles que ft 
ao salário mínimo, nos termos da 
VII - duração do trabalho nori 
semanais, com intervalo de 2 hori 

fl 
	

VIII - repouso semanal remuneraci 

fl 
	

1K - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% 
(cinqüenta por cent& a da nprnwEl; 

ai 
	 X - gozo dê férias,anuais remiíneradas com um terço a mais do que o 

vencimento normal; 	- 
XI - licença à gestante, sem prejuízo do cargo e do vencimento, com duração 
de cento evinte dias, podendo, nos termos da Lei, ser ampliada par mais 
sessenta dias; 
XII - licença-paternidade, sem prejuízo do cargo e do vencimento, com 
duração de 5 dias nos termos fixados em lei; 
XIII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança; 
XIV - participação nos colegiados dos órgãos públicos em que seus 

fl 
	

interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de decisão e 
deliberação; 
XV- remuneração do titular quando em substituição ou designado para 
responder pelo expediente; 
XVI - percepção dos vencimentos e proventos até último dia do mês a que 
correspondem; 
XVII - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei; 

rai 
	 XVIII - a livre associação sindical; 

XIX - a greve nos termos e nos limites definidos em lei específica federal; 
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XX - proibição de diferença de, vencimentos, de exercício de funções e de 
critérioã de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil." (NR) 

Art. 56. O art. 82, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, passará a vigorar 

com a seguinte redaçío: 

"Art. 82. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 
§ 700 servidor público estável só pèrderá-o cargo: 	 - 
1- em virtude de sentença. judicial trdnsitada em julgado; 
TT - niadianto t,vnr000n ndrn-kric-brnfl7,n 0141 mio 1110 c'oJri nocnrrin'ndn ni,n+iin 

defesa; 	. 	 .:::.I 	............. 
III - mediante procediméutÓ th 
forma de lei complementar, asseg 
§ 2° Invalidada por sentença judi 
reintegrado, e o eventual ocupani 
de origem, sem direito, indeiizai4 
§ 3° Extinto o cargo ou declara 
ficara em disponibilidade, com 
serviço, até seu a4çquado aprovei 
§ 4° Como condição para a a 
avaliação especial de desempe 

a de desempenho, na 
rtuda. ampla defesa. 
ai a demissão do servidor estável será ele 
da va.ase:est.áve;l,.reconduzido ao cargo 
o. . 

ssidade, o servidor estável 
proporcional ao tempo . de 

é obrigatória à 
zída para esta 

Art. 59. Fica instituído o art. 92-A, da Lei Orgânica Municipal que passará a viger de 

acordo ao texto abaixo: 

"Art. 92-A. Compete ao Município de Seita do Ramalho instituir: 
1 - os impostos previstos na Constituição Federal, sob competência 
municipal; 
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II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização 
efetiva ou potencial de serviço público de sua atribuição, específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
IV - contribuição cobrada de seus servidores, para custeio, em beneficio 
destes, de sistemas de previdência e assistência social. 
§ 1° Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributaria, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da 
lei,o patrimônio, os rendimentos e as atividades econôniicqs do 
contribuinte. 

§ 2 1 As taxas tão poderão ter base de cálculo própria de imposto. 
§ 3° A arrecadação e a fiscglização dos tributos municipais são- ,"-  de 
competência do Poder Público  
§ 40  A administração tributária é atividade vinculada, essencial ao 
Município e deverá estar dotada de recursos humanos e materiais 
necessários ao exercício de suas atribuições, principalmente no que se refere 
a: 
1- cadastranwnto dos contribuintes e das atividades econômicas; 
II - lançamento de tributos; 
III -fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias; e 

• IV -  inscrição dos inadimp lentes em divida ativa e respectiva cobrança 
amigável ou judicial." GVR) 

Art. 60. O art. 93, da Lei Orgânica Municipal, assim vigerá: 

"Art. 93. Compete ao Municipio de Serra do Ramalho instituir impostos 
sobre: 
1- propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição; 
III - serviços de qualquer natureza, na forma da Constituição Federal e da 
Lei Complementar 11612003. 
§ 1° O imposto previsto no inciso 1 será progressivo, nos termos da lei 
municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade. 
§ 2° O imposto sobre a transmissão inter vivos, de que trata o inciso II, recai 
sobre os bens situados no Município, e não incide sobre a transmissão de 
bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for à compra 
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e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil, incidindo sobre a transmissão por ato oneroso inter vivos de bens 
imóveis e direitos a eles relativos. 
§ 3° Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que lei prévia o 
estabeleça. 
§ 4° A lei não terá efeito retroativo em relação a fato gerador ocorrido antes 
do início da vigência da lei que os houver instituído. 

• 	§ 51  Poder de polícia é a atividade da administração que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplinada produção e do mercado, ao 
exercíciq- de atividades econômicas dependentes de qoncessão ou autorização 
do Poder Público, à tranqüilidade pública e o respeito à propriedade' e aõs 
direitos individuais ou coletivos. 
§ 6° Considera-se serviçopúblico utilizado pelo contribuinte: - 	- 
a) efetivamente, quando por este usufruído a qualquer título; 
b) potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à 
sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo 
funcionamento; 

A 	 § 7° Considera-se serviço público: 
a) específico, quando possa ser destacado em unidade autônoma de 

fl• 	 intervenção, de utilidade ou de necessidade pública; 
b) divisível, quando suscetível de utilização, separadamente, por parte de 
cada um de seus usuários." WR - 

Art. 61. Fica criado o art. 94-A, da Lei Orgânica Municipal, que passará a viger com o 

seguinte texto: 

"Art. 94-A. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado ao Município: 
1- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 

r 	 profissional ou função -por eles exercida, independente da denominação 
• 	 jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 
que os houver instituído ou aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou. 
1V-utilizar tributos, com efeito de confisco; 

• 	- estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 
tributos; 
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VI - conceder qualquer anistia, isenção ou remissão de tributos, sem lei 
específica municipal que assim autorize; - 
VII - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, extensivo às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, vinculados as suas finalidades essenciais ou 
as delas decorrentes; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, entidades sindicais, trabalhadores, instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, cttendídos os requisitos da  
d) livros, jornais, perlódicos e o papel destinado à sua impressão. 
§ 1 0 A vedação do iiíciso VII, alínea a, é extensiva às autarquias eflmndações 
instituídas e mantidaspelo ?oder  Público, no que se refere ao patrimônio, à 
renda e aos serviços vincuiados aos seus fins essenciais ou deles 4ëcorretes. - 

§ 20  As vedações do inciso W1,alítzea a e do parágrafo anterior não se 
1 aplicam ao patrimônio, à tenda e aos serviços relacionados com a 

exploração de atividades econômicas regi4as por, normas aplicáveis a 
empreendimentos privados, ou que haja contraprestação ou pagamento de 
preços ou tarifa pelo usuário, nem exonerem o promitente comprador da 
obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel, 
§ 41  As proibições expressas no inciso VII, alínea li e c, compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas. 
§ 5° A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 
acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 
§ 61  Qualquer anistia, isenção ou rernispão que envolva matéria tributária 
ou previdenciaria só poderá ser concedida mediante lei específica municipal. 
§ 7 A autoridade municipal, ou servidor público municipal, comissionado, 
ou n4o,  responde civil, criminal e administrativamente pela prescrição ou 
decadência de tributos, ocorrida sob sua responsabilidade, cumprindo-lhe 
indenizar o Município do valor dos créditos prescritos ou não lançados. 

• § 8 1  As isenções somente devem ser concedidas quando assumam sentido 
social evidente. 
§ 

90 Os favores fiscais podem ser revogados a qualquer tempo. 
§ 10. As isenções não podem ultrapassar os limites objetivos de sua 
destinação. 
§ 11. As isenções não podem abranger as taxas remuneratórias de serviços 
prestados pelo Município. 
5 12. A isenção, anistia e remissão relativas a tributos e penalidades só 
poderão ser concedidas em caráter genérico e fundadas em interesse público 
justificado, sob pena de nulidade do ato. 
§ 13. Lei complementar disporá, com fundamento nesta Lei, no Sistema 
Tributário Nacional e nas normas gerais de Direito Tributário, outrora 
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cT 	 instituídos por lei complementar nacional, sobre o Sistema Tributário 
Municipal." (NR) 

Art. 62. Fica criado o art. 94-B, com o seguinte teor: 

"Art. 94-B. É vedada a cobrança de taxas pelo exercício do direito de petição 
ao Poder Público em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de 
Poder. " (A C) 

-Art. 63. Fiçam revog dos os-art. 97 e 98 da LeiO ganica Municipal. 

• Art. 64. O art. 103, do CAPITULO V- DA RECEITA E DESPESA, da Lei Orgânica 

Municipal de Serra do Ramalho, passará a viger da seguinte forma: 
- 	 - 

"A rt.103. Pertencem ao Muni cíp&da Serra do Ramalho: 
fl 

	

	 1- o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza ,inci4ente na fonte, sobre 
rendimentospagos, a qualquer título, pelo ente municipal, suas 

fl 	 autarquias, fundações que instituir ou manter; 
II- cinqüenta por cento do prod-úto 4a arrecadação do imposto da 
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos 
imóveis em seu ten itório situados, cabendo-lhe a totalidade, 
quando da hipótese de opção, a que se refere o art. 153, § 40111, da 

fl 	 Constituição Federal; 	 - 
III - cinqüenta por cento da arrecadação do Estado da Bahia do 
imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados 
em seu território; 
IV - A quota-parte de vinte cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado da Bahia sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, na forma do art. 158, parágrafo único, 1 e II, da 
Constituição Federal; 
V - A quota-parte de vinte e três inteiros e cinco décimos por 
cento  do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados, mediante repasse ao Fundo -de Participação dos 
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Municípios, a partir de .transferências mensais, na copiosa 
proporção do índice apurado pelo Tribunal de Contas da União, 
após 	informação 	oficial 	e 	anual 	oferecida pelo Instituto 
Brasileiro 	de 	Geografia 	e Estatísticas sobre o Contingente 
populacional do Município de Serra do Ramalho; 

• 	VI - A quota-parte de vinte e, cinco por cento dos recursos 
recebidos pelo Estado da Bahia, relativos ao produto da 
arrecadação 	pela 	União 	do 	imposto 	sobre 	produtos 
industrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas 
exportações estaduais de produtos industrializados, observados 

- os critérios - estabelecidos no art. 158, parágrafo único, 1 e H. da 
Constituição Federal; - _ 

VII - A quota-parte de vinte e cinco por cento destinados aos 
• 	

. entes municipais, a partirão montante percebido pelo Estado da 
Bahia do percentual 4e vinte e nove inteiros por cento destinado 
aos Estados pela União, com o produto da arrecadação da - 

fl contribuição de intervenção no- domínio econômico prevista no 
n art. 177, § 4°, da Constituição Fedêrt4 observada a destinação a 
fl que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo-  constitucionaL" 
fl (NR) 	 - 

t. 65. Fica institUdo o art. 103-4 e 103-B, da Lei Orgâuica Mtmicipal; 

passará a vigorar com a seguinte redação:.  

"Art. 103-A. O Município acompanhará efetivamente os cálculos 
das quotas e a liberação de sua participação nas receitas 
tributárias a serem repartidas pela União e pelo Estado da Bahia, 
na forma da lei complementar, nos termos do art. 161, Ii], da 
Constituição FederaL" (NR) 

"Art. 103-B.. O Município divulgará, até o último dia do mês subseqüente ao 
da arrecadação, o montante arrecadado de cada um dos seus próprios 
tributos e o valor dos recursos auferidos, mediante as transferências 
realizadas." (NR 
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Art. 66. O art. 1110, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, passará a ser viger 

com o seguinte texto: 

"Art. 111. Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerão: 
1- o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
§ 1° A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, -as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
municipal para as despesas de capital, e Qutra delas decorrentes, e para as 
relativas aos programas de di ivaVílo,continuada. 
§ 2 1  A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração pública ijumicipal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. 
§ 3 1  O Poder Executivo publicara, até 30 dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

fl 	 § 40  Os planos e programas municipais previstos nesta Lei Orgânica serão 
elaborados em consonância com b plano plurianual e aprecia4os pelaS 
Câmara Municipal, sempre, quando posvel, após d si 	iscussão com entidades 
representativas da comunidade. 

- - § 5°A lei orçamentária anual compreEnderá: 
1 - o orçamento fiscal refeyente ROS Yoderes Legislativo e Executivo 
Municipais, seus findos, órgãos e entidades da administração pública; 
11- o orçamento de investiijzento das empresas em que o Município, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 
§ 6° O projeto de lei orçamentaria será acompanhado de demonstrativo do 

• 

	

	 efeito, sobre as receitas e as despesas, decorrente de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 

• 	 creditícia. 
§ 7°A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de 
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 
§ 8°A lei orçamentária anual identificará, individualizando-os, os projetos e 
atividades, segundo a sua localização, dimensão, características principais e 
custo." (NR) 

Art. 67. Fica criado o art. 111-A, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, 

passará a ser viger com o seguinte texto: 
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"Art. 111-A. O orçamento anual do Município devera prever a aplicação de, 

2 pelo menos, vinte e cinco por cento, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público, especialmente, para o pré-escolar, 
infantil e fundamental, assim corno, no mínimo, quinze pontos percentuais, 
sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 
recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso 1, alínea b e § 3°, da: Carta 
Magna de 1988, para as ações e serviços públicos de saúde, nos termos do 
art. 211, § 201  212, da Constituição da República, e art. 77, inc. III, do 

2 	 correlatoADCT." (NR) 

2 	Ait. 68. Fica instituído o art. 11143, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, 

que passara a vigorar, respectivamente, com os seguintes textos 

Art. 69. Fic 

%rt 11C. Nb  tendo •• o Poder .Legislativo recebido a proposta, de 
orçamento anual até a data prevista no art ll1-B, será considerada como 
projeto, a lei orçamentária vigente, pelos valores da sua edição inicial, 
monetariamente corrigido pela aplicação do índice inflacionário oficial 
utilizado pelo Governo Federal, respeitado o princípio do equilíbrio 
orçamentário." (AC) 

	

9 	 "Art. 111-E. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até o 
último dia de cada mês, a posição da Dívida Fundada Interna e Externa e da 
Dívida Flutuante do Município no mês anterior, indicando, dentre outros 
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dados, o tipo de operação de crédito que a originou, as instituições credoras, 
as condições contratuais, o saldo devedor e o perfil de amortização." (AC) 

"Art. 111-F. O balancete relativo à receita e despesa do mês anterior será 
encaminhado à Câmara pelo Poder Executivo e publicado, mensalmente, até 
o dia 20, no Diário Oficial do Município." (AC) 
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darão ciência à Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara 
Municipal, sob pena de responsabilidade solidária. 
§ 2 1  Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
par-te legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante a Comissão Permanente de Fiscalização da 
Câmara MunicipaL" (AO 
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§ 2° Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 
de classe é parte legítima para denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante a Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas 
dos Municípios. 
§ 30 O controle interno previsto neste artigo abrangerá: 
1- o acompanhamento da execução do orçamento municipal e dos 
contratos e atos jurídicos análogos; 
II- a verificação: 
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III - as terras devolutas situadas em seu território que não estejam 
compreendidas entre as da União e do Estado; 
TV - a rede viária municipal, sua infra-estrutura e bens acessórios." 
Parágrafo único. Todos os prédios públicos municipais serão pintados, 
essencialmente, com as cores constitutivas da bandeira do Município de 
Serra do Ramalho, sendo vedada qualquer conduta contrária à Prevista 
neste dispositivo." (NR) 

Art. 74. O art.133 passará a vigorar com a seguinte redação 

"Art. 133. A alienação, o gravame ou cessão de bens municipais, a 	 quorw.  
título, subordinar-se-ão à existência de interesse publico, devidamente 
justificado, que serãoprecedido de avaliação -e obedecerá as seguintes 
normas: 
1- quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, avaliação prévia e 
licitação, quando móveis, dependerá dos mesmos requisitos, dispensada a 
licitação nos casos de doação; que será bermitida, exclusivamente, para fins 
assistenciais, ou quando houver, interesse público relevante, justificado pelo 
Poder Executivo; 
II - a doação ou utilização gratuita de bens imóveis depende de prévia 
autorização legislativa; 
Til - os bens móveis declarados inserviveis em processo regular poderão ser 
alienados, cabendo d.oaçãoi somente nos casos em que a lei especificar; 
IV - a venda aos propriëtáriosde imóveis lenheiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitâveis fiara edificações, - resultantes de obras 
públicas, dependeráapenas de préiiia ataliação e autorização legislativa, 
dispensada a licitação, enquanito que as areas resultantes de modificações de 
alinhamentos serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam 
aproveitáveis ou não. 
Parágrafo único. A expedição de título de propriedade definitivo ao posseiro 
de terreno do município, legitimação de posse administrativa, a ser previsto 
em Lei Municipal, será conferido, desde que o imóvel tenha sido incorporado 
ao patrimônio público municipal, originário de terras devolutas, mediante 
declaração de domínio público, através de procedimento discriminatório." 

Art. 75. O art. 139, constante da Lei Orgânica Municipal de Serra do 

Ramalho, vigorará com a redação, abaixo transcrita: 

Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho - BA - CEP - 47.630-000 
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"Art. 139. O Município, preferencialmente, à venda ou à doação 
de seus bens, outorgará concessão de direito real de uso, mediante 
prévia autorização legislativa e licitação. 
§ 1 1  As doações devem conter, obrigatoriamente, a cláusula de reversão, em 
caso de desvio de finalidade, como garantia de prevalência do interesse 
público. 

§ 20  A dação em pagamento e a permuta dependem de prévia autorização 
!fl 	 legislativa, e havendo mais de um credor interessado, promover-se-á a 

§ 40  Todos às bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação 
n . 	 respectiva, numerando-se,J os à móveis segundo o que for estabelecido em 

regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do setor de patrimônio 

A 	 municipal. 

A 	 § 50  Deverá ser feita, anualmente, a conferência da escrituração patrimonial 
com os bens existentes, e, na prestação de contas de cada exercício, será 
incluído o inventário de todos os bens municipais." (NR) 

Art. 76. Fica revogado o art. 140, da Lei Orgânica Municipal. 

• 	Art. 77. O art. 146, DO CAPITULO IX - DAS OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS, será acrescido do art. 146-A. 

- 

"Art. 145-A. A política de desenvolvimento urbano, executada 
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas• 
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes, visando assegurar: 
1 - o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu 
território; 
II - o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de 
moradia, transporte coletivo, saneamento básico, infra-estrutura 
viária, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, abastecimento de 
alimentos, energia elétrica, água e combustível, assistência 
social, policiamento, comunicação, limpeza pública com coleta e 
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tratamento do lixo e às oportunidades econômicas existentes no 
Municíiio; 
III - a segurança e a proteção do patrimônio paisagístico, 
arquitetônico, cultural e histórico; 
IV - a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente; 
V - a qualidade estética e referencial da paisagem natural e 
agregada pela ação humana. 

1 1  O plano diretor, aprovado vela Câmara Municipal, é o 

J 
bJWLJ 14111-C-IIL.L/ 3ILJ&Ç44 C C.fl11 IfL.C-3L(-tJ P £4 	431L44 I'&C £4OCItVUWi4íi.CILttJ t 

de todos expansão urbana e de orientação 	os agentes públicos e 
devendo 	tõtalidade do privados que atuam na cidade, 	abranger a 

território do Município, definindo as diretrizes para ouso do solo 
e 	para 	os 	sistemas 	de 	circulação, 	condicionados 	às 
potencialidades do meio físico e ao interesse social, cultural e 
ambiental. 
§ 2 0  A. propriedade urbana cumpre a sua função social quando 
atende 	às 	exigências 	fundamentais 	de 	ordenação 	da 

fl cidade expressas no plano diretor e nW legislação urbanística dele 
fl decorrente. 

§ 3° Para assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade o Município deverá: 
1 - prevenir distorções e abusos no desfrute econômico da 
propriedade urbana e coibir o uso especulativo da terra como 
reserva de valor; 
II - assegurar o adequado aproveitamento, pela atividade 
imobiliária, do potencial dos terrenos urb anos, respeitados os 
limites da capacidade instalada dos serviços públicos; 
III - assegurar a justa distribuição 	dos 	ônus e encargos 
decorrentes das obras e serviços de infra-estrutura urbana e 
recuperar 	para 	a 	coletividade 	a 	valorização 	imobiliária 
decorrente da ação do Poder Público. 
§ 4° O direito de construir será exercido segundo os princípios 
previstos neste capítulo e critérios estabelecidos em lei. 
§ 5° Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão 
pagos com prévia e justa indenização em dinheiro, salvo nos 
casos do inciso III, do parágrafo seguinte. 
§ 6° O Poder Público Municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, poderá exigir do proprietário do solo 
urbano 	não 	edificado, subutilizado 	ou não 	utilizado, que 
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promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente de: 
1- parcelamento ou edificação compulsórios, no prazo fixado em 
lei municipal; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, 
progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante título de dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de até 10 (dez) anos, emparcelas., anuais 
iguais e sucessivas1  assegurados o valor real da indenização e os 
juros legais. 
§ 7° Entende-se por solo irbano aquele compreendido na área 
urbana e na área de expansao urbtzna. 
§ 8°A alienação de imóvel posterior à data da notificação, para o-
especificado no § 6° não interrompe o prazo fixado para o 
parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios." (NR 

Art. 78. O art. 146, da Lei Orgânica Municipal, também será acrescido do 

art. 146-B ao art. 146-J, os quais vigorarão cora a segufrite redação: 

"Art. 146-13. O Município, para cujnprir o disposto no art. 146-A, 
promovera igualmente: 
1- o controle da implantação e do funcionamento das atividades 
industriais, comerciais, institucionais, de serviços, d uso 
residencial e da infra-estrutura urbana, das economias geradas no 
processo de urbanização; 
II - a correta utilização de áreas de risco geológico e hidrológico, 
e outras definidas em lei, orientando e fiscalizando o seu uso e 
ocupação, bem como prevendo sistemas adequados de escoamento 
e infiltração das águas pluviais e de prevenção da erosão do solo; 
III - o uso racional e responsável dos recursos para quaisquer 
finalidades desejáveis; 
IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse 
histórico, urbanístico, social, ambiental, arquitetônico, 
paisagístico, cultural, turístico, esportivo, e utiliza çtio pública, 
de acordo com a sua localização e características; 

Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho - BA - CEP - 47.630-000 
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V - ações precipuamente dirigidas às moradias coletivas 
objetiziando dotá-las de condições adequadas de segurança e 
salubridade; 
VI- o combate a todas as formas de poluição ambiental, inclusive 
a sonora e nos locais de trabalho; 
VII - a preservação dos fundos de .vale de rios, córregos e leitos em 
cursos não perenes, para canalização, áreas verdes e passagem de 
pedestre. 
Parágrafo único, O Município formulará o Plano Municipal de 
Saneamento 	Básico 	e 	o 	Sistema 	de 	Coleta, 	Transporte, 
Tratamento e Disposição do Lixo, neste último caso, utilizando 
processos 	que 	envolvam 	sua 	reciclagem, 	eparticipará, 
isoladamente, ou em consórcio com outros Municípios da mesma 
região, constituindo-se o sistema integrado de gerenciamento de 
recursos hídricos e coleta de lixo," (AC) 

"Art. 146-C. O Município poderá, nafonna da lei, obter recursos 
junto 	à 	iniciativa privada para a - aquisição 	de obras e 

fl. 
 

equipamentos, 	de operações urbanas." (AC) 


através 

"Art. 146-D. 	O Município, Par  wÇ assegurar os princípios e 
diretrizes da política urbana, poderá utilizar, nos termos.. da lei, 
dentre outros institutos,--- o dirëitD de superfície, a transferência do 
direito de construir, a requisião urbanística e a contribuição de 
melhoria. 
Parágrafo único. Equiparam-se aos instrumentos de que trata o 

c. caput, para idênticas finalidades, o instituto da usucapião 
especial de imóveis urbanos, de acordo com o que dispuser a lei." 
(Ar) 

"Art. 146-E. Para a efetivação da política de desenvolvimento 
A . 	 urbano, o Município adotará legislação de ordenamento do uso 
-. . 	 do solo urbano, compatível com as diretrizes do plano diretor." 

(AC) 

"Art. 146-E. A realização de obras, a instalação de atividades e a 
prestação de serviços por órgãos públicos municipais, estaduais 

A 	 ou federais e entidades particulares, não poderão contrariar as 
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diretrizes do plano diretor e dependerão de prévia aprovação do 
- 	 Munic?pio, atendidos seus interesses e conveniências. 

• 	 Parágrafo único. A prestação de serviços e a realização de obras 
públicas por entidades vinculadas ao Município, ao Estado ou à 

A 	 União deverão ser obrigatoriamente submetidas ao Município 
A 	- 	para aprovação ou compatibilização recíprocas." (A 
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"Art. 159. O Município organizará sua administração e exercerá 
suas atividades com base num projeto de planejamento, de 
caráter permanente, descentralizado e participativo, como 
instrumento de democratização da gestão da cidade, de 
estruturação da ação executiva e orientação da ação dos 
particulares. 
5 1° Considera-se processo de planejamento, a definição de 
objetivos determinados em função da realidade local e da 

Art. 81. Ficam criados os arts. 163-A e 163-B, da Lei Orgânica Municipal, 
que passam a ter os seguintes textos: 

"Art. 163-A. Os planos vinculam os atos dos órgãos e entidades 
da administração direta e indireta municipal. 
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/K 	 Parágrafo único. A lei disporá sobre os procedimentos e meios 
necessários à vincula ção dos atos da administração, aos planos 
integrantes do processo de planejamento." (AO 
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Mi 83. O art. 169, SEÇÃO 1 - DA SAÚDE, DO CAPÍTULO VI, da Lei 

Orgânica Municipal, será acrescido dos arts. 169-A a 169C, que terão, 

respectivamente, o seguinte conteúdo: 

"Art. 169-A. O Município, com participação da comunidade, garantirá o 
direito à saúde, mediante: 
1- políticas que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da 
coletividade, a redu,çttq e a busca da eliiinação do risco de doenças e outros 
agravos, cib.rangeiido o ambiente itatural, osiocaispúbIicos e 4e tribalho;1. 
111 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, presrvação 
e recuperação da saúde." (A 

"Art. 169-B. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo 
ao Município dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 

1 1  As ações e serviçoè de saúde serão executados, preferencialmente, de 
forma direta pelo Poder Público e supletivamente através de terceiros, 
assegurando o estabelecido no art. I99, da Constituição Federal. 
§ 2°A assistência à saúde é livre à inicicitiva privada, vedada a participação 
direta e indireta de empresas ou capitais estrangeiros, nos termos no art. 199, 
da Constituição Federal. 
§ 31  As instituições privadas, ao participarem do Sistema único de Saúde, 
ficam sujeitas às suas diretrizes 	O 

"Art. 169-C. Compete ao Mu)ticipio, através do Sistema Único de Saúde, nos 
termos da lei, alémde outras atribuições: 
1 - a assistência integral à saúde utilizando-se do método epidemiológico 
para o esta beleciniiento de prioridades, instituições de distritos sanit4rios, 
alocação de recursos e orientação programática; 
II - a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes 
da saúde individual e coletiva, mediante ações referentes à vigilância 

9 sanitária e epidemio lógica, saúde do trabalhador, do idoso, da mulher, da 
criança e do adolescente, dos portadores de deficiência, saúde mental, 
odontológica e zoonoses; 
III - permitir aos usuários o acesso às informações de interesse da saúde, e 
divulgar, obrigatoriamente, qualquer dado que coloque em risco a saúde 
individual ou coletiva; 

7 	 TV - participar da fiscalização e inspeção de alimentos, compreendido 
inclusive o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e água para o 
consumo humano; 
V - participar da fiscalização e controle da produção, armazenanunto, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
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tóxicos e teratogênicos, bem como de outros medicamentos, equipamentos 
imunolfiológicos, hemoderivaclos e insumos; 
VI - assegurar à mulher a assistência integral à saúde, pré-natal, no parto e 
pós-parto, bem como nos termos de lei federal, o direito de evitar e 
interromper a gravidez, sem prejuízos para a saúde, garantido o atendimento 
na rede pública municipal de saúde,: 
VII - resguardar o direito à auto-regulação da fertilidade com livre decisão 
do homem, da mulher ou do casal, tanto para exercer a procriação, como 
para evitá-la, provendo meios educacionais, científicos e assistenciais para 
assegurá-lo, vedada qualquer forma coercitiva ou de indução por parte de 
instituições públicas ou privadas; 
VIII - parti cipar»lo âmbito de sua atuação, do Sistema Nacional de Sangue, 
componentes e derivados; 
lx -fomentar, coordenar e executar programas de atendimento emergencial; 

-__ X - criar e manter serviços e programas de preservação e orientação contra 
entorpecentes, alcoolismo e drogas afins; 
XI - coordenar os serviços-de saúde mental abrangidos pelo Sistema Único 
de Saúde; desenvolvendo inclusive ações preventivas e extra-hospitalares e 
implantando emergências psiquiátricas,, responsáveis pelas interna ções 
psiquiátricas, junto às emergências gerais do Município; 
XII - fiscalizar e garantir o respeito aos direitos de cidadania do doente 
mental, bem como vedar o uso de celas-fortes e outros procedimentos 
violentos e desumanos, proibindo interna çoes compulsórias, exceto aquelas 
previstas em lei; 
XIII -facilitar, nos termDs da lei1  a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas parafine de transplante; 
XIV - regular o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal de 
Saúde; 	 - 

XV- a administração do Fundo Municipal de Saúde,t 
XV!- o planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente e de 
saneamento Usicoi no âmbito do Municipio, em articulação com os demais 
órgãos governamentais; 
XVII - a execução, no âmbito do Município, dos programas e projetos 
estratégicos para o enfrentamento das prioridades nacionais, estaduais e 
municipais, assim como situações emergenciais; 
XVIII - a complementação das normas referentes às relações com o setor 
privado e a celebração de contratos com serviços privados, de abrangência 
niunicípa 1; 
XIX - o planejamento e execução das ações de controle das condições dos 
ambientes de trabalho, e dos problemas de saúde com ele relacionados; 
XX - a celebração de consórcios intermunicipais, para formação de sistemas 
de saúde quando houver indicação técnica e consenso das partes. 
Parágrafo único. O serviço de atendimento médico do Município poderá 
oferecer ao usuário, quando possível, formas de tratamento de assistência 
alternativa, reconhecidas pelo órgão competente." (AC). 

- 
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Art. 84. Fica criado o art. 176-A, da Lei Orgânica Municipal, que terá, , o 

seguinte conteúdo: 

"Art. 176-A. Fica criado o Conselho Municipal de Saúde, órgão normativo e 
• 	 deliberativo, com estrutura colegiada, composto por representante do Poder 

Público, trabalhadores da saúde e usuários que, dentre outras atribuições, 
devera promover os mecanismos necessários à implementação da política de 
saúde, nas unidades prestadoras de assistência, na forma da lei.,-  
Parágrafo único, O Sistema Unico de Saúde do Município promoverá, na 
forma da lëi, conferências de saúde e audiências públicas periódicas, como 
mecanismos de controle social de sua gestão." (AC) 

- 	 - 

Art. 85. Fica o art. 175, da Lei Orgânica Municipal, acrescido dos incisos VI. 

e W1 que terão os seguintes ,conteúdos: 

Art. 175. (...) 

VI - É vedada a nomeação ou designação, para cargo ou função de chefia ou 
assessoramento na área de saúcfe, em qualquer nível, de pessoa que participe 
na direção, gerência ou administração de entidade ou instituição que 
mantenhacontrato com o Sistema  Llnico de Saúde, ou seja, por ele creditada. 
VII - Para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, 
decorrentes da situação 4 perigo iminente, de calamidade pública ou de 

fl. 	 ocorrência de epidemias, o Poder Público poderá requisitar bens e serviços, 
n 	 de pessoas naturais e jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indeniza çao. 

Art. 86. Fica o art. 178, da Lei Orgânica Mmiicip, acrescido do parágrafo 

único, que terá, o seguinte conteúdo: 

Art. 178(...) 	- 
Parágrafo único- E vedada a destinação de recursos públicos, a título de. 
auxílios, ou subvenções, a estabelecimentos privados de saúde com fins 
lucrativos." (AO 
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Art. 87. O art. 181, SEÇÃO II, DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, DA 

CULTURA e DO DESPORTO, DO CAPITULO VI da Lei Orgânica 

Municipal, será acrescido dos art. 181-A, 181-B e 181-C, com o seguinte 

texto: 

"Art. 181-A. A educação ministrada com base nos princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, na constituição Estadual 

'7 e nesta Lei úOÉg,,ânica e inspirada nos sentimentos de igualdade, 
7 liberdade, e solidariedade, será responsabilidade do Município, 
9 que a organizará como sistema dés,tinado à universaliza çâ'o de 

9 ensino fundamental e da educa çdo infantil. 
§ 	1 0 	O 	sistema municipal de 	ensino 	abrangerá 	o 	nível 

A fundamental e da educação infantil, estabelecendo normas gerais 
A de funcionamento 	para 	as 	escolas públicas 	municipais 	e 

particulares nestes níveis, no âmbito de sua competência. 
§ 2° Fica criado o Conselho Municipal de Educação, cultura e 

A Esporte, órgão normativo e deliberativo, com estrutura colegiada, 
A composto por, representantes do Poder Público, trabalhadores da 
A educação e da comunidade, a ser regulamentado por lei específica. 

§ 3 1  O Plano Muíxicipal ele Educação será elaborado pelo 
A Executivo em conjunto com o conselho Municipal de Educação, 
A Cultura, 	Esporte 	e 	Turismo, 	consultados 	os 	órgãos 
A descentralizados de gestão do sistema municipal de ensino e 
A comunidade 	educacional, 	sendo 	ouvidos 	os 	órgãos 

representativos da comunidade, consideradas as necessidades das 
A diferentes regiões do Município." ('AO 

"Art. 181-B. Na organização e manutenção do seu sistema de ensino, o 
9 Município atenderá ao disposto no art. 211 e §§ da Constituição Federal e 

garantira gratuidade e padrão de qualidade de ensino. 
§ 1 1  A educação infantil, integrada ao sistema de ensino, respeitará as 
características próprias dessa faixa etária, garantindo um processo contínuo 

A de educação básica. 
§ 	2° A 	orientação 	pedagógica 	da 	educação 	infantil assegurará 	o 
desenvolvimento psicomotor, sócio-cultural e as condições para garantir a 

9 alfabetização. 
§ 3°A carga horária mínima a ser oferecida no sistema municipal de ensino 
sera ne 4 noras aanas em o atas da semana. 
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- 	 - 

§ 41  O ensino fundamental, atendida a demanda, terá extensão de .carga 
horária até se atingir a/ornada de tempo integral, em caráter optativo pelos 
pais ou responsáveis, a ser alcançada pelo aumento progressivo da 
atualmente verificada na rede pública municipal. 

§ 51  Será garantido o atendimento à saúde, proteção e assistência às 
crianças, assim corno a sua guarda durante o horário escolar. 
§ 6° É dever do Município, através da rede própria, com a cooperação do 
Estado, o provimento em todo o território municipal, de vagas em número 
suficiente para atender à demanda quantitativa e qualitativa do ensino 
fundamental obrigatório e progressivamente a de educação infantil. 

§ 70  O disposto no § 6° não acarretará a transferência autom4tica dos 
alunos da rede estadual para a rede municipal 	 - 
§ 8° Compete ao Município recensear os educandos, fazer-lhes a chamada e 
zelar, junto aos pais e responsáveis, pela freqüência à escola. 	- 
§ 9° A atuação do Município  dará prioridade ao ensino fundamental e de 
educação infantil." (AO 

"Art. 181-C. Fica o Município obrigado a definir a proposta educacional, 
respeitando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e legislação 
aplicável. - - - 
§ 1° O Município responsabilizar-se-á - pela integração dos recursos 
financeiros dos diversos programas m funcionamento e pela impia.ntáção 
da política educacional. - 

§ 20  O Município responsabilizar-se-á pela definição de normas, quanto à 
autorização de - fúncionamsnto, fiscalização, supervisão, direção; 
coordenação, pedagogica, orientação educacional e assistência psicológica 
escolar, das instituições de educação üztegrantes do sistema de ensino no 
Município. 
§ 3° O Município deverá apresentar as metas anuais de sua rede escolar em 
relação: à universaliza ção do ensino fundamental e da educação infantil." 
(AC) 

Art. 88. Ficam criados os arts. 182-A, 182-B e 182-C, com as seguintes redações, 

respectivamente: 

"Art. 182-A. É dever do Município assegurar: 

1- o transporte escolar gratuito aos alunos, regularmente, matriculados, nas 
escolas municipais, que residem na zona rural. 
Parágrafo único. Para atendimento das metas de ensino fundamental e da 
educação infantil, o Município diligenciará para que seja estimulada a 
cooperação técnica efinanceira com o Estado e a União, conforme estabelece 
o art. 30, inciso VI, da Constituição Federal." (AC) 
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"Art. 182-B. O Município garantirá a educação visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício consciente da 
cidadania e para o trabalho, sendo-lhe assegurado: 
1 - o direito de condições de acesso e permanência na escola, através da 
concessão de recursos materiais pedagógicos, de reforço escolar e 
atendimento médico-oftalmológico e médico-odontológico, na forma da Lei; 
11 - o direito de organização e de representação estudantil no âmbito do 
Município, a ser definido no regimento comum das escolas. 
Parágrafo único. Lei definirá o percentual máximo de servidores da área de 
educação municipal que poderão ser comissionadps em outros órgãos da 
administração pública." Ac 

"Art. 182-C. O atendimento especializado aosportadores de deficiência dar-, 
 na rede regular de ensino e em escolas especiais públicas,_ sendo-lhes 

garantindo o acesso a todos os benefícios conferidos aos alunos do sistema 
municipal de ensino, provendo-se sua efetiva integração social. 
§ 1° O atendimento aos portadores de deficiência poderá ser efetuado, a 
modo suplementar, mediante convênios e outras modalidades de 
colaboração com instituições sem fins lucrativos, sob supervisão dos órgãos 
públicos responsáveis, que objetivem a cjualidade de ensino, a preparação 

fl 	 para o trabalho e a plena integração da pessoa - deficiente nos termos da lei. 
Lí.

§ 21  Será garantido aos portadores de deficiência a eliminaçao de barreiras 
arquitetônicas dos edifícios escolares já existçntes £ a adoção de medidas 
semelhantes, quando da construção-de novas obras." Ac 

Art. 89. Ficam revogados os arts. 183 e 184 da Lei Orgânica Municipal. 

- Art. 90. O art. 186, da Lei Organic Municipal, passara a viger da seguinte forma: 

"Art. 186. O currículo escolar, desde a educação infantil até o ensino 
fundamental, incluirá conteúdos programáticos sobre a origem, a história e 
a organização administrativa do Município de Serra do Ramalho, os hinos 
nacional, estadual e municipal, o respeito e a valorização aos direitos 
humanos e à miscigenação da sociedade brasileira, a prevenção e os efeitos 

- do uso de drogas, a sexualidade humana e a educação para segurança do 
trânsito. 
Parágrafo único. O Município promoverá e apoiará campanhas de 
conscientização sobre a miscigenação do povo brasileiro, afim de combater 
a discriminação sob quaisquer parâmetros, especialmente, a racial, em face 
dos afros descendentes e dos indígenas." (NR) 
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Art. 91. O art. 187, da Orgânica Municipal, passará a viger da seguinte forma: 

"Art. 187. O Município aplicara, anualmente, no mínimo, vinte e cinco 
inteiros por cento • da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento da ensino 
fundamental e da educação- infantil nos termos do art. 212, caput, da 
Constituição Federal. 
§ 11 O Município desenvolverá planos e diligenciará para o recebimento e 
aplicação dos recursos adicionais, provenientes da contribuição social do 
salário 	de que trata o art. 212, § , 	 m 5° da Constituição educação 	 Tedeujl, assi 
como de outros jecursos, conforme previsão do mesmo dispositivo 
constitucional, §1°. 
§ 2° Lei federal definirá as despesas que se caracterizamcomo manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

fl 	 § 30  O atendimento ao educando se dará também através de programas de 

O transportes, alimentação e assistência à saúde, nos termos dos arts. 208, 
inciso VII e 212, § 4°, da Constituição Federal, e não incidirá sobre a dotação 
orçamentária do caput." (NR) 

Art. 92. Ficam criados os arts. 187-A, 187-B e 1877Ç, com as seguintes redações: 

"Art. 187-A. O Município põrmitirá ouso, pela comunidade, do prédio 
escolar e de suas instala ç5es, durante os fins de semana, férias escolares e 
feriados, na for-ma de lei, desde que seu uso seja devidainente justificado. 
Parágrafo único. Toda area contígua eis unidades de ensino do Município, 
pertencente à prefeitura do Município, será preservada para a construção de 
quadra poliesportiva, creche, posto de saúde, centro cultural e outros 
investimentos sociais públicos." (AC) 

"Art. 187-B. O Município publicará, até 30 dias após o encerramento de cada 
mês, informações completas sobre receitas arrecadadas, transferências e 
recursos recebidos e destinados exclusivamente à educação nesse período, 
bem como a prestação de contas das verbas utilizadas, discriminadas por 
programas." (AC) 

"Art. 187-C. A Lei do Estatuto do Magistério disciplinará as atividades dos 
profissionais do ensino." (AC) 

Art. 93. Ficam criados os arts. 188-A, 188-B, 188-C, 188-D, 188-E, 188-E e 188-G da Lei 

Orgânica Municipal, nos seguintes termos: 

-. 
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"Art. 188-A. O Município garantirá a todos o exercício dos 
direitos culturais e o acesso às fontes de cultura observados os 
princípios da descentralização, apoiando e incentivando a 
valorização e a difusão das manifestações culturais, e adotará 
medidas de preservação das manifestações e dos bens de valor 
histórico, artístico e cultural, bem como das paisagens naturais e 
construídas, notáveis e dos sítios arqueológicos. 
§ 1° O disposto neste artigo abrange os bens de natureza material 

detentores de refei ência histórico-cultural 
§ 2° O teatro de rua, a música, por suas múltiplas formas e 
instrumentos, a dança, a expressão corporal, o folclore, as artes 
plásticas, as cantigas de roda, entre outras, são consideradgs 
manifestações culturais. 
§ 3° Todas às áreas públicas, especialmente os parques, jardins e 
praças, são abertas às manifestações culturais. 
"Art. 188-B. O Município apoiará e incentivará a valorização, a 
produção e a difusão das manifestações culturais, 
prioritariamente, as ligadas, de modo estreito, à sua história, à 
sua comunidade e aos seus bens, através dos órgãos competentes: 
1 - a criação, manutenção, conservação e abertura de teatros, 
bibliotecas, arquivos, museus, casas de cultura, centros de 
documentação, centros técnico-científicos, centros comunitários 
de novas tecnologias de difusão e bancos de dados, como 
instituições básicas detentoras da ação permanente, na 
integração da coletividade com os bens culturais; 
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II - a proteção das manifestações religiosas, das culturas 
populares, indígenas e cifro-brasileiras e as de outros grupos 
participantes do processo deformação da cultura nacional; 
III - a integração de programas culturais com os demais 
Municípios; 
IV - programas populares de acesso a espetáculos artístico-
culturais e acervos das bibliotecas, museus, arquivos e 

dil L 

"Art. 188-13. O Município estimulará, na forma da lei, os 
empreendimentos privados que se voltem à criação artística, à 
preservação e restauração do patrimônio cultural e histórico." 
(AC) 

"Art. 188-E. O Município poderá conceder, na forma da lei, 
financiamentos, incentivos e isenções fiscais aos proprietários de 
bens culturais e ambientais tombados ou sujeitos a outras formas 

- 
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de preservação que promovam o restauro e a conservação destes 
bens, de acordo com a orientação do órgão competente. 
Parágrafo único. Aos proprietários de imóveis utilizados para 
objetivos culturais poderão ser concedidas isenções fiscais, 
enquanto mantiverem o exercício de suas finalidades." (AC) 

"Art. 188-F. Os espaços culturais e os teatros municipais poderão 
ser cedidos às manifestações artísticas e culturais amadoras." 
(AC) 

"Art. 188-G. A cessão de espaços culturais e teatros municipais, 
bem como o seu corpo de funcionários, a grupos profissionais se 
dará, na forma da lei, - aos que estiverem, legalmente, 
regularizados." (AO 

Art. 94. O art. 190, da Lei Orgânica Municipal, passara a viger com a 

seguinte redação: 

"A;t 190. É dever do Município apoiar e incentivar, com base nos 
fundamentos da educação física, o esporte, a recrea2ão, o lazer, a expressão 
corporal e a dança como formas 4e educaçã5 e promoção sociaL e como 
prática social cultural e de preservação da saúde física e mental, dos 
cidadãos de podas as idades e ao portadores de deficiência." (NR) 

• 	Art. 95. Pica criado o art. 190-A, 190-B e 190-C, da Lei Orgânica Municipal, que 

vigorarão, com asseguintes redações: 

"Art. 790-A. O Município destinara recursos orçamentários para incentivar: 
1 - o esporte formação, o esporte participação, o lazer comunitário, e, na 
forma da lei, o esporte de alto rendimento; 

fl 	 II - a prática da educação física como premissa educacional; 
n 	 III - a criação e manutenção de espaços próprios e equipamentos condizentes 

às práticas esportivas, recreativas e de lazer da população; 
IV - a adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias 
quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática dos 

fl 

	

	 esportes, da recreação -e do lazer por parte dos portadores de deficiência, 
idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos." (NR) 
"Art. 190-B. O Poder Municipal, objetivando a integração social, manterá e 
regulamentará na forma da lei a existência dos clubes desportivos 
municipais, com afinalidade primordial de promover o desenvolvimento das 
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atividades comunitárias no campo desportivo, da recreação e do lazer, em 
áreas de propriedade municipal. 
Parágrafo único. Para fazer jus a quaisquer benefícios do Poder Público, bem 
como aos incentivos fiscais da legislação pertinente, os clubes desportivos 
municipais deverão observar condições a serem estabelecidas por lei." (AC) 

Art. 190-C. A lei definirá a preservação, utilização pela comunidade e os 
critérios de mudança de destinação de áreas municipais ocupadas por 

A 	 equipamentos esportivos de recreação e lazer, bem corno a criação de novas." 

A 	 (AC,) 

t. 96. A Seção III - DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, passará a ser a 

Seção III - DOS ESPECIAIS, DACRIANÇA E DO IDOSO. 

Art. 97. Ficam criados os arts. 200-A ao 200-C, com as seguintes redações; 

"Art. 200-A. Caberá também á lei dispor sobre a exigência e 
adaptação dos logradouros, edifícios dëuso público e veículos de 
transporte coletivo local, a fim de atender e garantir acesso 
adequado às pessoas poitadoras  de toda e qualquer espécie de 
excepcionalidade, devidamentc reconhecida pela Organização 
Mundial de Saúde." (AC) - 

"Art. 200-B. O Município promoverá programa de assistência à 
criança e ao idoso, em especial daqueles que portam alguma 
especialidade, seja jïsica, mental, ou de outra natureza. 
Parágrafo único. O Município, quando da promoção das 
respectivas políticas públicas voltadas aos idosos, às crianças e 
jovens residentes em seu território, observará sempre os preceitos 
insertos, respectivamente, no Estatuto do Idoso e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, neste último caso, promovendo a 

A  instituição e a adequada manutenção do Conselho Tutelar 
Municipal e, sobretudo, a política de valorização dos seus 
profissionais." (AC) 

"Art. 200-C. Aos maiores de 60 (sessenta) anos é garantida a 
gratuidade no transporte coletivo urbano, assim como é franca a 

- 	 - 
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sua entrada em praças e parques públicos, cujo ingresso se dá. 
mediante pagamento de preço público." (NR) 

Art. 98. Fica criado o art. 201-A, que inaugura a Seção IV, do CAPÍTULO VII - DA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL e que terá a seguinte redação:. 

"Art. 201-A. É dever do Município a 

~finalidade lucra
1 - o atendimento ft . 
programas que mcli 	sua :proteção,  garantindo-lhe a 
permanência em seuprc 
II - o atendimento ao a 	 spaços dê convivência que 
propiciem programaçã 	 9portiv as, de lazer e de 
formação profissional; 
II - a prioridade no 	 em estado de 

abandono e margina liv 	 sae; 
IV - creches eEpréesØL 
	

e todas as crianças de 0 a 6 
anos, que necessvten 
V - vro gramas dei 
	

4ra mulheres carentes grávidas 
ou em fase de amamenta çao; 	

* 

W.. -  condições para que a criança e o adolescente permaneçam 
com a família; 
VII - incentivos e fiscalização das_,instituições particulares que 
cuidam da assistência às crianças, adolescentes, idosos e 
excepcionais; 
VIII - coordenação e execução à assistência social exercida pelo 
governo municipal, realizada por órgão público definido em lei 
municipal, prevendo-se os recursos necessários para o seu 
funcionamento." (NR 

Art. 99. Fica criado o art. 202-A ao 202-EI, da Lei Orgânica Municipal; que 

passarão a viger com os seguintes textos: 

- 
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"Art. 202-A. O Município, de forma coordenada com o Estado, 
procurara desenvolver programas de combate à prevenção e à 
violência contra a mulher, podendo, nos termos da lei, promover 
a instituição do Conselho e do Fundo Municipal dos Direitos da 
Mu lher." (NR) 

fl. precoce, da educação gratuita e especializada, inclusivé 
profissionalizantes, sem limites de idade; 
II - o acesso a equipamentos, serviços e programas culturais, 
educacionais, esportivos e recreativos; 
III - a assistência médica especializada, bem como o d#eitdi. 
prevenção habilitação e reabilitação, através de métodos 
equipamentos necessários; 
IV - a formação de recursos humanos especializados no 
tratamento e assistência dos portadores de deficiência; 
V - o direito à informação e à comunicação, considerando-se as 
adaptações necessárias." ('NR) 

"Art. 202-D. O Município poderá conceder, na forma da lei, 
incentivo às empresas que adaptarem seus equipamentos para 
trabalhadores portadores de deficiência e idosos." (AO 

Av. Norte, s!n— Centro - Serra do Ramatho - BA - CEP —47.630-000 
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"Art. 202-E. O Município estimulará, apoiará, e, no que couber, 
fiscalizará as entidades e associações comunitárias que 
mantenham programas dedicados às crianças, aos adolescentes, 
aos idosos e aos portadores de deficiência, especialmente, as 
filantrópicas intituladas de utilidade pública, por meio de lei, 
mediante concessão de auxílio técnico, e subvenções sociais a 
amparar os respectivos programas de assistência e inclusão 
social dos marginalizados, desde que atendidas as exigências a 
serem definidas em lei." (AC) 

"Art. 202-E. O Município, dentro de sua competêiwia, 
desenvolverá programas e projetos de assistência social com o 
objetivo de atender as necessidades básicas, proteger a família, a 
infância, à adolescência, a maternidade, o idoso, amparar as 

nu.. Z..IJL.ttl. LI Lt. ;TALfp.kVri7lk!.:i.+.%Vt4A.HtL4u LI ¶(JItbCt.ttU L'V.Lt'LULL.tJJifl Í4t 

Assistência Social no exercício de suas atividades, poderá 
instituir o Conselho Municipal de Promoção Social, cuja 
composição, funções e regulamentos serão definidos em lei "('A 

..... 

Art. 100. Ficam criados os arts 223-A, 223-B e 223-C, DA SEÇÃO  1V .- DA 

POLITICA URBANA, DO CAPITULO VI, com a seguinte redação, 

respectivamente: 

"Art. 223-A. É também da competência do Município, com relação 
à habitação: 
1 - atender as diretrizes dos planos de desenvolvimento para 
garantir, gradativamente, habitação a todas as famílias, 
priorizando-se o regime de mutirão, precipuamente às famílias de 

Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho - BA - CEP 47.630-000 
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2 	Orgânica Municipal, que vigorarão com os seguintes teores: 

2 	 "Art. 226-A. O sistema de transporte coletivo municipal é um 
2 	 serviço público essencial a que todo cidadão tem direito, sendo 
2 	 responsável o Poder Público local pelo seu planejamento, 
2 	 fiscalização, operação ou concessão das linhas. 
2 	 Parágrafo único. O Município regulará, através de lei, o sistema 
2 	 de transporte coletivo." (NR) 

A 	 "Art. 226-B. O Poder Público estabelecerá, nos termos da lei, 
A 	percentual sobre a frota de ônibus, que venha a circular nas linhas 

fl.  
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-. 
sob a sua concessão, que deverá adaptar o seu acesso e a sua 
circulação para os usuários excepcionais físicos." (NR) 

"Art. 226-C. A lei instituirá a meia passagem aos estudantes, 
quando utilizarem o sistema de transporte coletivo." (NR) 

"Art. 226-D. Ao Poder Público é dado cassar a concessão 
wtorgada às empresas de transporte coletivo, a partir do 

ou vratiquem atos lesivos aos 
comunidade. 
Parágrafo único. A cassação de que trata o caput deste artigo 
será ultimada após a prévia oitiva da empresa infratora, 
assegurando-lhe ampla defesa e contraditório." (NR) 

Art. 102. O art. 228-A inaugura da Seção Vil - DA POLÍTICA DO MEIO 

AMBIENTE, que terá o seguinte texto: - 

"Art. 228-A. O Município, mediante lei e assegurada a 
participa çao da sociedade, organizará sistema de administração 
da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do 
meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para 
coordenar, fiscalizar e integrar as ações e as entidades da 
administração pública, direta e indireta, no que diz respeito a: 
1 - formulação de política municipal de proteção ao meio 
ambiente; 
II - planejamento e zoneamento ambiental; 
III - estabelecimento de normas, critérios e padrões para a 
administração da qualidade ambiental; 

• 	IV - conscientização e educação ambiental e divulgação 
obrigatória de todas as informações disponíveis sobre o controle 
do meio ambiente; 

• 	V definição, implantação e controle de espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a sua 

- - 
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alteração ou supressão permitidos somente por lei específica." 
(AO 

Art. 103. Fica criado o art. 230-A, da Lei Orgânica do Município, que terá o 
seguinte texto: 

1 - controlando e fiscalizando a instalação, proteção, estocagem, 
transporte, comercialização é1 utilização de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco efetivo ou potencial à qualidade 
de vida e ao meio ambiente; 
II - registrando, acompanhando e fiscalizando as concessões e. 
direitos de pesquisa e exploração de recursos naturais, renováveis 
ou não, no territ6rio do Município; 
III - realizando, periodicamente,auditorias nos sistemas de 
controle de poluição, de riscos de acidentes nas instalações e 
atividades de significa tiv o po tenciaLde degradação ambienta 1; 
IV - exigindo, naforma da - lëi, pare! a instalação de obra, ou 
atividade potencialmerite- causadora de degradação ambiental, 
estudo prévio de impacto de meio ambiente, ao qual se dará. 
publicidade. 
§ 1 0  Constituem áreas de preservação permanente do Município 
não edificante, salvo quando para instalação de 
empreendimentos turísticos e parques temáticos, que incentivem a 
educação ambiental, e sua utilização far-se-à na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação de áreas 
ambientais, inclusive quanto ao uso dos seus recursos naturais, 
em especial, nas seguintes: 
1 - áreas verdes e coberturas florestais nativas e primitivas, 
obedecida à legislação federal pertinente; 
11- monumentos e paisagens de excepcional beleza; 
III - mananciais de água que abastecem a cidade, acaso 
existentes; 
IV - rios, lagoas, lagos, córregos e quedas d'água, acaso 
existentes, situados na circunscrição do Município; 
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§ 2° As áreas de preservação permanente, de relevante interesse 
ecológico e proteção ambiental, não poderão ser transferidas a 
particulares,. a qualquer título." (AO 
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fl "Art. 236-C. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo 
determinará as áreas que se constituem em espaços especialmente 
protegidos." (AC) 

fl "Art. 236-D. O Município devera recuperar e promover o aumento 
de áreas públicas para implantação, preservação e ampliação de 
áreas verdes, incluindo arborização frutífera." (AO 

fl "Art. 236-E. O Poder Público estimularã a criação e manutenção 
de unidades privadas deconservação do meio ambiente em 
território do Município, nafornia da lei." (AC) 

"Art. 236-F. O. Município coibirá o tráfego de animais silvestres, 
exóticos e de seus subprodutos e sua manutenção em locais 
inadequados, bem corno protegerá a fauna local .e migratória do 
Município, nesta compreendidas todos os animais silvestres ou 
domésticos, nativos ou exóticos. 
§ 1° Ficam proibidos os eventos,_:spetáculos, atos públicos ou 
privados, que envolvam maus-tratos e crueldade a animais, 
assim como as práticas que possam ameaçar de extinção, no 
âmbito deste Município/as espécieÃ dafccuna local e migratória. 

H. § 2° O Poder Público municipal, em colaboração com entidades 
especializadas, 	executará açõespermanentes 	de proteção e 
controle de natalidade uúimal, com a finalidade de erradicar as 
zoonoses. 

30 É vedada a submissão de animais a tratamento cruel:- de 
qualquer espécie." (AO 

"Art. 236-G. O Município estimulará as associações, 
organizações e movimentos de proteção ao meio ambiente. 
Parágrafo único. As entidades referidas neste artigo poderão, na 
forma da lei, solicitar aos órgãos municipais competentes a 
realização de testes ou o fornecimento de dados, desde que a 
solicitação esteja devidamente justificada." (AO 

"Art. 236-11. As normas de proteção ambiental estabelecidas 
nesta Lei, bem como as dela decorrentes, aplicam-se ao ambiente 
natural construído e do trabalho." (AO 

r 
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"Art. 236-1. Fica criado o Conselho Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, cuja composição, de ordem colegiada, e 
competência serão definidas, na forma da lei, garantindo-se a 
participação do Poder Público, de entidades ambientalistas e, 
indispensavelmente, de, associações representativas da 
comunidade, estas enquanto representantes diretas dos anseios 
da população local." (AC) 

respectivamente: 

"Art. 17. Os atos municipais que produzam efeitos externos serão 
publicados no Diário Oficial dos respectivos Poderes ou em 
jornal de grande circulação." (AO 

"Art. 18. Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do 
art. 169, § 3°1  II, da Constituição Federal, aqueles admitidos na 
administração direta, autárquica e fundacional sem conéú•rso 

- -.--- 	 - 
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público de provas, ou de provas e títulos, após o dia Sde outubro 
de1983."(AC) 

"Art. 19. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 
de licitação, nos termos da Lei n°. 8.666193, bem corno para 

A 

	

	 representar ao Tribunal de Contas dos Municípios contra 
irregularidades na aplicação da lei." (AO 

A 	 "Art. 20. Não será conferido nome de pessoas vivas, em virtude do 
A-. 	 princípio constitucional da impessoalidade, a bens e serviços 

públicos de qualquer natureza, no âmbito deste Município." (AO 

A 	 "Art. 21. Os Conselhos Municipais existentes deverão apresentar 
para o Poder Executivo os relatórios semestrais, encaminhando 
suas respectivas cópias para o Poder Legislativo." (AO 

"Art. 22. No âmbito do Município de Serra do Ramalho, em se 
tratando de desapropriações por utilidade pública, aplicar-se-á, 

A- 	 naquilo que lhe couber, o DecretotLei  ,t3.365/41." (AC) 

"Art. 23. Os Poderes Legislativo e Executivo procederão à revisão 
da legisla Ø'io vigente, adequando-as, a partir da promulgação 
desta Lei, aosprecei  tos nela doravante estabelecidos." (AC) 

A 	 "Art. 24. Esta Lei Orgânica Municipal, aprovada e assinada pelos 

A 	 componentes da Câmara 	al, eleitos para o Municip 	 mandato 
2008j2012, entrará em vigor na data de sua publicação, 

A 	 revogando-se todas as disposições em contrário." (AC) 

n 	 "Art. 25 Esta Lei Orgânica Municipal, totalmente revisada em 
A 	 dezembro de 2012, adaptada aos novos preceitos constitucionais, 

será reeditada devido à inserção dos novos textos legais dados 
pelas emendas propostas, devidamente promulgadas pela Mesa 

A 	 Diretora da Câmara Municipal, contendo ainda a nominação de 
A 	 todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal Revisora 

de 2012, além dos que compuseram a Câmara Municipal 
Constituinte de 19xx e será distribuída, gratuitamente, aos 
Vereadores, ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, às escolas públicas e 
particulares, à Biblioteca Pública Municipal de Serra do 
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dito, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
, ao Promotor Público e ao Juiz de Direito da Comarca de 
do Ramalho, e a quem mais se interessar, para que seja 

ampla divulgação de seu conteúdo." (AO 

Emenda à Lei Orgânica entrará;. em vigor na data de sua 

VILEMARGDAESPERANÇA 
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1 	EMENDA MODIFICATIVA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N°. 00 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012. 

"Dispõe sobre a atualização da Lei Orgânica do Mui icípio de 

Serra do Rrnnnllio e da outras providencias." 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO 

RAMALHQ, Estado da Bahia, nos termo do Art. 44, mc; 1 da Lei Orgânica 

Municipal Promulga a seguinte emendai ao texto da Lei Orgânica 

Municipal. - 

Art. l. Passa o Preâmbulo da Lei Orgânica de Serra do Ramalho a vigorar 

com a seguinte redação: 

• 	 "Nós, Vereadores da Cârízara Municipal de Serra do Rama lho, 
• 	 legítimos representantes do povo, reunidos em Assembléia 
• 	 Constituinte para instituir a Lei Orgânica Municipal, destinada a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, bem corno 
os valores supremos de urna sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, com a solução pacífica das controvérsias, e 
seguindo os princípios da Carta Magna e da Constituição do 

• . 

	

	 Estado da Bahia, promulgamos, sob a proteção de. Deus, a 
presente LEI ORGÂNICA." (NIU 
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Art. 2 0  O TITULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES passa a ser 

1 : intitulado como TÍTULO 1- DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. 

Art. 3 0 . CD art. 1 01  do TÍTULO 1- DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, da 

Lei Orgânica Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 1°. O Município de Serra do Ramalho, pessoa jurídica de direito 
público interno, parte integi ante da uniao indissoluvel da União edo Estado 
da Bahia, com autonomia política, administrativa e financeira, asseguradas 
pela Constituição da Repub[li

estabelecid
ca,  okganiza-se nos termos desta Lei, 

preservando os princípios os na Constituição Federal e na 
Constituição Estadual, tendo como fundamentos: 

• 	1 - assegurar, por suas leis e pelos atos de seus agentes e, nos limites de sua 
competência, os direitos e gaiantias individuais e coletivos, sociais e 
políticos previstos na Constituição Federhl, na Constituição Estadual e 

• 	 nesta Lei Orgânica; 
• 	 11- o exercício pleno da autonomia municipal; 

III - o respeito à autonomia e à independência de atuação das associações e 
movimentos sociais; 
1V-a articulação e a cooperação com os demais entes federados; 

- 	V- a prática democrática; 
- - 	VI - a acolhida e,0 tratamento igual a todos os que, no respeito da lei, 

• 	afluam para o Município; 
• 	VII - a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio 

ambiente; 
• 	 VIII- a transparência e o controle popular na ação do governo; 

IX - a preservação dos valores históricos e culturais da população; 
• 

	

	 X - a garantia de acesso a todos, de modo justo •e igual, sem distinção de 
origem, raça, sexo, condição sexual, cor, idade, condição econômica, religião 

• 	ou qualquer outra discriminação, aos bens, serviços e condições de vida 
• 	 indispensáveis a uma existência digna; 

II - a soberania e a participação popular; 
XII - gerir os interesses locais. 

• 	 1° A ação municipal desenvolver-se-á em todo o seu território, sem 
• 	privilégio ou distinções entre distritos, bairros, grupos sociais ou pessoas, 

• 	contribuindo para reduzir as desigualdades regionais e sociais, promovendo • 	
o bem-estar de todos, sem preconceitos de qualquer espécie ou quaisquer 
outras fornias de discriminação. 

2'A educação, a saúde e o trabalho terão caráter prioritário nas metas e 
ações da administração municipal. 
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§ 3 0  Qualquer alteração territorial, compreendida a criação, a incorporação, 
a fusão e o desmembramento de Municípios, só poderão ser feitas, na forma 
da Lei Complementar Estadual n° OZ/90, dentro do período determinado por 
lei àompleinentar federal, preservando a continuidade e a unidade histórico-
cultural do ambiente urbano, dependente de consulta prévia às populações 
interessadas, mediante plebiscito, após a divulgação dos estudos de 
viabilidade municipal, apresentadas e publicadas na forma da lei, atendido 
o estabelecido no art. 54 da Constituição Estadual." (NN) 

Art. 40  Pica o TITULO 1 - DOS PR]NCIPIOS FUNDAMENTAIS, da Lei Orgânica 

Municipal de Beira do Ramalho, acrescido pelos arts. 1°-A, l°-B e 1°-C, com a seguinte 

redação: 

"Ait 1 0-A. Do povo emana a legitimidade dos Poderes constituídos, 
exercendo-os diretamente ou indiretamente, através de seus representantes, 
investidos na forma estabelecida em Lei. 
§ 10  O exercício direto do poder p-elo povo no Município de Serra do 
Ramalho se dá, na forma desta Lei Orgâirfra, mediante: 
1- plebiscito; 
li - referendo; 
111 - iniciativa popular, ein meio ao processo legislativo; 
IV - participação em decisão da aííidk-inistrctçffo pública; 
V- ação fiscalizadora sobre r administração pública. 
§ 2° O exercício mdii eto do poder pelo povo no Município de Serra do 

• Ramalho se da por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal, e 
Por representantes indicados pela comunidade, nos termos. desta Lei 
Orgânica. 
§ 3° Na forma da Lei, é convocado Plebiscito para que o eleitorado local se 
manifeste sobre questão de grande interesse da municipalidade, desde que 
requerida a convocação pela maioria da Câmara Municipal, pelo Prefeito, 
ou por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município. 
§ 40  Na forma da Lei, é convocado Referendo Popular para o eleitorado local 
deliberar sobre a revogação, total ou parcial, de Lei, quando o solicitarem a 
maioria da Câmara Municipal, o Prefeito, ou, no mínimo, cinco por cento do 
eleitorado do Município. 
§ 50  O Poder Público Municipal, incentivará e apoiará a organização 
popular, através de trabalhos integrados juntos a entidades comunitárias, 
classistas, beneficentes, preseroacionistas e outras que representem setores 
da comunidade." (A 
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- "Art. 1°-B. Constituem objetivos fundamentais do Município de 
Serra do Ramalho, do seu povo e dos seus representantes legais: 
1 - construir urna comuna livre, justa e solidária; 
II - priorizar e assegurar o desenvolvimento local e regipnal; 
III - contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional; 
IV - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a 
desigualdade social nas zonas urbana e rural do município; 
V - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer onUas _formas de discriminação, " 
(A C) 

r 

A.. 

r. 

r. 

"Art. 1°-C. Os direitos e deveres individuais e coletivos, na forma 
prevista na Constituição Federal, integram esta Lei Orgânica, e 
devem ser afixados em todas as repartições públicas locais e 
áreas públicas de -fácil acesso à população, para que todos 
possam deles tomar ciência, exigir-o -seu cumprimento e cumprir 
na parte que lhes cabe, seja cõmo cidadão habitante deste 
Município, seja como transeunt em seu território, não sendo 
dado a ninguém desconhecê-los nem os deixar de cumprir." (A C) 

Are. 5°. O TÍTULO II - DA COMFETENCIA MUNICIPAL será acrescido 

do CAPÍTULO 1- DAS RELAÇÕES INTERNA E EXTERNA, a vigorar com 

oart. 70-A, com o seguinte texto: 

"Art. 7°-A. O Município de Serra do Ramalho.poderá, mediante 
autorização de lei municipal, de caráter geral, celebrar convênios, 
consórcios, termos de cooperação, dentre outras espécies de 
contratos administrativos, com instituições públicas, privadas 
u entidades representativas da comunidade, com fins à 

otimização e ao desenvolvimento da comuna e do seu povo, desde 
que não acarrete em comprometimento financeiro do ente 
municipal, caso em que imprescindível far-se-á autorização 
legislativa específica. 
Parágrafo único. Respeitados os princípios previstos pelo art. 4°

'
da Carta 

Magna pátria, o Município manterá relações internacionais, através de 
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convênios e outras formas de cooperação, observando-se sempre as 
exigências do caput deste artigo." (AC) 

-. 	 . 	. 
AxL W. O TITULO II - DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL será acrescido do 

CAPITULO II - DA ORGANIZAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA, que será 
rr 

 

inaugurado pelo art. 70-B com a seguinte redação: 

"Art. 7-B° O Município de Serra do Ramalho, com sede na cidade 
que lhe da o nome, é unidade territorial integrante do Estado da 
Bahia, dotado de autonomia política, administrativa e 

- financeira, organizando-se, política e administrativamente, nos 
termos desta Lei Orgânica "(NR) 

t 7° O caput, do art. 8°, e incisos, da Lei Orgâmca Municipal de Seria do 

Ramalho, passam a viger com o segumte texto 

'Art 80  Ao Município cabe exercer, privativamente, em seu território, todas 
as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal e pela 
Constituição Estadual, e especialmente 
1- legislai sobre assuntos de interesse local, 
II - oiganizai seu governo e a pi'opria administração, bem como elaborar 
código de etica e decoro do serviço público municipal, 
III - instituir e arrecadar os tributos .de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuízo, da obrigatoriedade de prestar contas e publicar  
balancetes nos prazos fixados em lei, 
1V7 suplementara legislação federal e a estadual, no que couber; 
V- elaborar e executar planos de desenvolvimento; 

- .. 	. 	. VI - explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão, os serviços 
de transporte rodoviário municipal de passageiros e os recursos hídricos de 
seu domínio; 

• . 	-- 	1711 - celebrar e firmar ajustes, convênios e acordos com a tinido, Estados, 
Distrito Federal e outros Municípios, para a execução de suas leis, serviços 

- ou decisões, por servidores federais, estaduais, distritais ou municipais. 
VIU - criar, organizar e suprimir distrito, observada a legislação estadual; 
IX - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; 

. X - prestar, cáin a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas 
emergências; 
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XI - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; 
XII - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada 
a legislação e a ação fiscalizadora Federal e Estadual; 
XIII - controlar o abastecimento de água para o consumo humano; 
XIV- conservar o bem estar dos munícipes e a justiça social; 
XV - assegurar a saúde, os direitos previdenciários e a assistência social aos 

• munícipes; 
XVI - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens; 
YVTT -  e laborar a  executar  n ,ilannnlrn4nni,ni na di retriz 	 ~A~ es  

fl.. 	.. 

Serra do Ramalho 	 25 de 

• 	 . 	 . 
orçamentos anuais, 
XVIII - constituir  a guarda mumcipal, destinada a proteção de seus bens, 
serviços eiliátàlapdés;:: 	 . 	 -.•. ... 	. 

- 	 XIX - disnor sobra a dnanizaeên. adMitilçtrar5n a p-,pr,,rfln tina aori,L'na 
-- 	--. 

• públicos locais, prestando-os diretamente, ou sob regime de concessão ou 
penflissão; 	 - 

XX - instituir os quadros, os planos de carreira e salários; 
XX1 - adaptar e regularizar a situação dos servidores públicos municipais, 
frente às normas constitucionais, com -a realização de concurso público; 
XXII -fixar, fiscalizar e cobrartarifas ou Øeços públicos; 
Xxiii - conceder e renovai licença pára locèilização e/ou funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais, pestadores de serviços e quaisquer 
outros; 
XXIV - cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se 
tornar prejudicial à saúde, ao n-ieid ambiente, à higiene, ao sossego, à 
segurança ou aos bons costumes, -fazehdo cessar a atividade ou 
determinando o fechamento do estabelecimento; 
XXV- adquirir bens, inclusive mediante desapropriação; 
XKVL -fixar os locais de estacionamento de taxi e demais veículos; 
XXVII - conceder, permitir, fiscalizar e autorizai os serviços de transporte 
coletivo, de táxi e de moto taxi, fixando as respectivas tarifas,' 
XXVIII - regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir, autorizar 
e disciplinar, conforme o caso, os seguintes serviços: 
a) mercados, feiras e mataduras; 
b) construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais; 
c,) iluminação pública; 
di servi çosflinerá ri os e cemitérios. 
XXIX - realizar e administrar a limpeza urbana; 
XXX - incrementar, promover e incentivar o turismo, como fator de 
desenvolvimento social e econômico; 
XXXI - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de 
seus serviços, inclusive a de seus concessionários, 
X1CXIT - assegurar a expedição de certidões, quando requeridas às repartições 
municipais, para defesa dos direitos e esclarecimento de situações e, se 
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necessário, de forma gratuita, quando comprovadamente reconhecida a 
hipossuficiência, nos teimas da lei." (7VR) 
XXXIII - criar postos de saúde e de assistência social; 
XXXIV -fomentar o desporto através de práticas desportivas e incentivar o 
lazer como forma de promoção social; 	 - 

~-promovera proteção e defesa do consumidor."(AO 

Art. 8 0 . Fica criado o art. 8-A e 8-E, da Lei Orgânica Municipal, com o seguinte texto: 

- 	"An. 8-A. Compete ao Município legislar, concoitentemente com a União, 
sobre: 
1- direito tributário e urbanístico; 
II - florestas, caça, pesca, flama, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção do i ieio ambiente e controle da poluição; 
III - proteção ao patnmôni-o historico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 	 - 

-: 	 IV - responsabilidade pai- dano ao meio ambiente, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
V - educação, cultura, ensino e despoko 

• 	W - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
VII ~  proteção à infância, a juventude &ao idôso; - 1 0  No âmbito da legislação concorrente, a competência da União e 4o 

• 	 Estado paia legislar sotre nonas gerais mio exclui a competência 
suplementar do Município. 

• - 	2° Inexistindo nonna keral  federal e estadual, o Município exercerá a 
• 	 competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. 

• 	 § 3° A superoeniência de lei federal e estadual sobre normas gerais suspende 
a eficácia da lei municipal, no que lhe for contrario." 
«Art;  8°-B. Compete ao Munibípio suplementar a legislação federal e 
estadual, no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar 

• 	 - 	interesse, visando adaptâ-la a realidade e às necessidades locais." (AC) 

Art. 09 0  O TÍTULO IV - DO GOVERNO MUNICIPAL será desenvolvido com base nos 

• •. 	 seguintes capítulos: CAPITULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPÍTULO II - DO 

PODER LEGISLATIVO e CAPÍTULO III- DO PODER EXECUTIVO. 

Art. 10 0 . O art. 110,  da Lei Orgânica Municipal, que pertencerá ao CAPÍTULO 1- DAS 

• 	 DISPOSIÇOES GERAIS, passará a viger com a seguinte redação: 
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• 	 "Art. 11°. O governo do Município de Serra do Ramalho e exercido pelos 
poderes Legislativo e Executivo que devem coexistir independentes e 
harmônicos entre si. 

r Parágrafo único. Salvo as expressas exceções previstas nesta Lei Orgânica, é 
r 	 vedado a ambos os Poderes delegarem competência entre si." (NR) 

r 
• 	 AU. 11°. O ar. 120, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, pertencerá à Seção 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, do CAPÍTULO II - DO PODER 

LEGISLATIVO, e passara a viger da seguinte-maneira: 

- 	 "Art. 12 0 . O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 
• - 	 constituída de Vereadores, eleíto&nafornw estabelecida na Constituição da 

República e na legislação eleitoral. 
§ 1'0 número de Vei eadores a compor a Câmara Municipal, para o mandato 

• 	 subseqüente, será estabelecido por lei complementar, que deverá ser 
- 	 aprovada no 20  período legislativo, da penúltima sessão legislativa da 

• 	 legislatura em curso, e, proporciono mente;, à população do Município de 
Serra do Ramalho, na forma coinineda pelo art. 29-A, da Constituição 
Federal, a parth da divulgação oficia oul 	cerfídao do IBGE sobre o número 

• 	 atualizado dos seus habitantes. - 	
§ 2 °  Cada legislatura durara 4 anos, compreendendo 4 sessões legislativas e 8 
períodos legislativos." (AO 

-AI. 12 0 . A Lei Orgânica Municipal de Sena do Ramalho passara a ter os arte. 12-A e 12-

B, que vigorarão com o seguinte texto: 

"Art. 12°-A. À Câmara Municipal.e assegurada autonomia administrativa e 
-' 	 financeira, naforina desta Lei Orgânica. 

Parágrafo único. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária 
anual dentro dos limites fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias." 
(4 

"Art. 12°-B. A Câmara Municipal será representada, judicial e 

r 	 extrajudicialmente, por seu Presidente." (AC) 

• 	Art. 13 0 . Fica revogado o art. 13°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramaifio. 

• 

	

	Art. 14 0 . O art. 16°  da Seção III - DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, do 

CAPITULO II - DO PODER LEGISLATIVO, passa á ter a seguinte redação: 

1.111 
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"Art. 16°. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, salvo as 
hipóteses previstas no 	art. 	17, 	dispor sobre todas 	as matérias 	de 
competência do Município e especialmente sobre: 
£ - sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de rendas, 
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações 
de crédito e dívida pública; 
III - planos e programas municipais de desenvolvimento; 
IV- transferência provisória da sede do Governo Municipal; 

- criação, alteração e extinção de cargos, empregos e fiações públicas e 
fixação da respectiva remuneração do Poder Executivo; 
VI - criação e estruturação de secretarias municijiais e demais órgãos da 
administração pública, bem assim a definição das respectivas atribuições; 
VII - aquisição, adnnnistraçãd, a ienlação, arrendamento e cessão de bens 
imóveis do Município; 	 - 

• VIII - criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação 
estadual; 
IX - proteção, recuperação e incentivo à preservação do meio ambiente e o 
combate à poluição,' 
X - saúde e assistência pública 6' proteção das pessoas portadoras de 

• deficiência; 
• XL - proteção de documentos, obras e outros bens, de valor histórico, artístico 
e cultural, como os monumentos, as jiaisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos do Município; 

• 
, 	 XII - evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de 

valor histórico, artístico e cu/tui:aLdoMunicípio; 
XIII - abertura de meios de acesso a cultura, a educação e à ciência; 
XIV- o incentivo à indústria, ao comercio e ao turismo; 
XV - a promoção de prograinis de construção de moi adias, melhorando as 
condições habitacionais e de saneamento básico; 
XVI - combate as causas de pobreza e aos fatores de marginaliza çâo, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos,, 
XVII - registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de pesquisa e 
exploração dos recursos hídricos e minerais em seu território; 
XVIII - uso e armazenamento dos seus agrotóxicos, seus componentes e 
afins; 
XIX - as finanças do Município; 
XX - obtenção e concessão de empréstimos e operações de créditos, bem 
como sobre afornza e os meios de pagamento; 
XicJ - concessão, permissão e autorização da serviços públicos locais; 
XXII - concessão de direito real de uso de bens públicos; 
XXIII - plano diretor, código de postura, código de obras públicas e demais 
planos e programas de governo; 
JQIV- denominação e alteração de vias e logradouros públicos; 
XXV- ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano; 
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XKVI- organização eprestação de serviços públicos; 
XXVI! - autorizar a realização de empréstimos ou créditos internos e 
externos de qualquer natureza; de interesse do Município; 
XKvIII - sistema viário municipal. 

Art. 170.  É da competência exclusiva da Câmara Municipal: 
1- eleger sua Mesa Diretora; 
II elaborar seu regimento interno; 
III - dispor, através de lei complementar, sobre os assuntos que tratarem da 
organização, funcionamento, criação, reestruturação, transformação ou 
extinçao de cargos, empregos e funçõeá de seus serviços e fixação da 
respectiva renumeração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentarias. 
IV - dar posse ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores; 

1. 

stamento ao Prefeito, ao Vice-Prefãito, e aos V - conceder licença para hfa  
- . 	 Vereadores; 	 - 

VI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 
VII - zelar pela preservação de süaconipetência legislativa em face da 
atribuição normativa do Poder Executivo; 
VIII - solicitar, quando couber, intervçëto estadual no Município; 
IX - pronunciar-se sobre incoryioração, subdivisão ou desmembramento de 
áreas do território municipal,. quand,o - solicitado pela Assembléia 
Legislativa; 
X - fixar o subsidio do Piefrito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais, nos termos-da -CoustituiçãoFederal; 
Xl - fixar o subsidio dos Vereadores, na forma estabelecida pela 
Constituição Federal; 
XII - julgar anualmente as contas prestadas pelo Prefeito e apreciar os 
relatórios sobre a execução dos planos degaverno; 
XIII -fiscalizar e controlar, diretamente, os atos administrativos dos órgãos 
do Poder Executivo; incluídos os das entidades da administração indireta e, 
das funda ções públicas municipais; 
XIV - autorizar, por deliberação de 213 de seus membros, a instauração de 
processo contra o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais )' 
XV - processar e, julgar o Prefeito e o Vice-Prefeito, nos crimes de 
responsabilidade e nas infrações político-administrativas e os Secretários 
Municipais, nos crimes e nas infrações da mesma natureza conexos àqueles; 
XVI - autorizar referendo e convocar plebiscito;  
XVII - declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e de 
Vereador, nos casos previstos na Constituição Federal, na Constituição 
Estadual e nesta Lei Orgânica; 
XVIII - destituir sua Mesa Diretora ou qualquer de seus membros lia forma 
regimental; 
XIX - conhecer da renúncia do Prefeito, do Vice-Prefeito e de Vereador; 
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• 	 • 	 XX - afastar o Prefeito, o Vice-Prefeito e Vereador definitivamente do 
• 	 exercício do caigo, nos termos desta Lei Orgânica; 

- 	 XXI - instituir o Código de Ética dos Vereadores e de seus seroidores." (NR) 

Are. 15. O § 20  do art. 170  passará a viger da seguinte maneira: 
- 

"Art.17°G..) 	 - 

• § 2° - É fixado em 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, desde que 

solicitado e devidamente justificado, o prazo paia que os responsáveis pelos 

órgãos da administração direta ou indireta do Município prestem as 

• 	1 	 informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara 

	

- 	 Municipal na forma desta Lei Orgânica." 	 - 

t. 16. Fica criado o art. 17-A a constar na Seção ifi - DAS ATRIBÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL, do CAPITULO II- DO PODER LEGISLATIVO cuja redação 

será: 

"Art. 17-A A Câmara Municipal poderá convocai, por deliberação da 
maioria de seus membros, Secretário Municipal ou dirigente de entidade da 
administração indneta, paia prestar, pessoalmente, znfonnações sobre 
assunto préviamente determinado, bem como encaminhar ao Prefeito 

• :: Municipal pedido de informação, importando, em qualquer dos casos 
apontados, infração político-administrativa a recusa de comparecimento, de 
prestação de informação ou aprestação de informação incorreta (AC) 

• E 	 Are. 17° . O art. 24°1  da Lei Ôrgánica Municipal de Serra do Ramalho, pertencente à 

__ • 

 

Seção VI - DAS SESSÕES, do CAPÍTULO II DO PODER LEGISLATIVO, e passará a 

viger da segu inte maneira: 

• 	 "Art. 24. A Câmara Municipal reunir-se-á em cada ano na sua sede, cvi 
sessão legislativa anual, de 15 de fevereiro a 50 de junho e de 1° de agosto a 

- 	 15 de dezembro. 

	

- 	 § 1 0 /is sessões marcadas para essas datas serão transferidos para o primeiro 
dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos eferiados. 
§ 2° A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação dos 
projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias DO), Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e Plano Plurianual (FIM). 
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§ 3°A Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, 

	

- 	 conforme dispuser o seu Regimento Interno. 
fi 4°A convocação extraordinária da Câmara Municipalfar-se-á: 
1 - pelo seu Presidente para compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito; 
II - pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente da Câmara, ou a requerimento 

	

• 	 •. 	

da maioria de seus membros, em caso de urgência ou interesse público 
relevante. 
§ 5° Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará 
sobre a matéria para qualfoi convocada. 

• 	 § 6° As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, 
• 	 tomada por 	de seus membros, quando ocorrer motivo de extrema 

relevância."  

Art.-18. Fica revogado o art. 27°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho. 

Art. 19. O art. 28° da Seção VII - DAS COMISSÕES, do CAPÍTULO - Do PODER 

LEGISLATIVO, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, passa a vigorar com o 

texto abaixo: 	 - 

"Art. 28°. A Câmara Municipal terá condssôes permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno 
ou no ato da que resultar sua criação. 
§ 10 Na constituição de cada Mesa e de comissão, é assegurada, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da Câmara. 
§ 2° Às Comissões, em razão clii matéria de sua competência, cabe: 
1 - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a 
competência do plenário salvo se houver recurso de 113 dos membros da 
Câmara; 	 -- 

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
.111 - convocar Secretários Municipais para prestar informações sobre 
assuntos inerentes às suas atribuições; 
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 
V -  solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VI - apreciar programas de obras, planos de desenvolvimento e sobre eles 
emitir parecer. 
§ 3° As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no 
regimento interno da Câmara, serão criadas pela Câmara, mediante 
requerimento de 113 de seus membros, 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." (I'JR) 
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Art, 200.  O art. 29 °, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, fica revogado. 

Ari. 21°. A Seção XI - DOS VEREADORES, na forma da redação originária, constante 

iio CAPÍTULO II - DO PODER LEGISLATIVO, assim distribuída: Subseção 1 - DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS, Subseção II- DAS INCOMPATIBILIDADES, Subseção III - DO 

VEREADOR SERVIDOR PÚBLICO, Subseção IV - DA PERDA DO MANDATO, 

Subseção V - DAS PRERROGATIVAS, Subseção VI - DAS INFRAÇÕES POLÍTICO-

ADMINISTRATIVAS, Subseção VII - DOS SUPLENTES. 

Art. 22 0 . O art. 360, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, será acrescido do 

art. 36-A, cuja redação assim será: 

"Art. 36°-A. O subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal 
na última sessão legislativa de cada legislatura, pata ter vigência na 
subseqüente, por voto da maioria dos seus membros, vedada a concessão de 
ajuda de custo ou outra gratificação extra, a qualquer título. 

§ 1 ° Na hipótese de a Câmara deixar de exercer o devei' legislativo 
de que trata este artigo, ficarão .mantidos, para a legislatura 
subsequente, os valom es fixados, a titulo de subsídio, e vigentes no 
último exercício da legislatura anterior, admitindo-se apenas a 
sua atualização monetária pelo mesmo e oficial índice utilizado 
pelo Governo Federal." (AO 

ArL23. O mi 37°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, fica revogado. 

Art. 24. O art. 39°, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, será previsto na 

Subseção ifi - DA PERDA DO MANDATO e passará a viger com o seguinte texto: 

"Art. 39°. Perderá o ,nandzto o Vereador: 
1- que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anteriom; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 

- 	parlamentar ou atentatório às instituições vigentes; 
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a 1/3 (terça parte) 
das sessões ordinárias da Câmara, salvo por motivo de doença comprovada, 
licença ou missão autorizada pela Edilidade, ou, ainda, deixar de 

• 	comparecer a 5 (cinco) sessões extraordinárias convocadas pelo Prefeito, por 
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escrito e mediante protocolo de recebimento, para apreciação de matéria 
• -: 	 urgente, assegurada ampla defesa e contraditório, em ambos os casos; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
• 	 V - quando o decretar a Justiça Eleitoral; 

VI - que sofrer condenação criminal por sentença transitada em julgado; 
• 	 1/11 - que deixa,' de residir no município; 

• 	 VIII - que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo 
estabelecido nesta "Lei Orgânica". 

• 	 - 	 IX - que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de 
improbidade administrativa; 
§ 1° É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no 

• 	 regimento interno, à abuso das prerrogativas asseguradas a membro da 
Casa, ou a percepção de vantagens indevidas. 
§ 2 °  Nos casos dos incisos 1, lI VI e VII deste artigo, a perda do mandato 

• 	 será decidida pela Câmara, por voto nominal e maioria absoluta, mediante 

• 	 provocação da Mesa ou de partido político representado na Câmara, • 	 assegurada ampla defesa. 
§ 3° Nos casos previstos nos incisos III, IV, V e VIII, a perda será declarada 

• 	 pela Mesa, de oficio ou mediante provocação de qualquer de seus membros, 
• 	 ou partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. 
• 	 § 40  A renúncia de Vereador submetido a processo que vise ou possa levar à 

perda do mandato nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as 
• 	 deliberações finais de que tratam os §§ 2° e 3°." (NR) 

Art. 25. O art. 40, que será previsto na Subseção III DO VEREADOR SERVIDOR 

PÚBLICO, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, passarão a vigorar com 

seguinte redação: 

"Art, 40. Ao servidor público da administração direta, estadual ou distrital, 
no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
1 - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade 
de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo  de remuneração do cargo, eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, ficará afastado do seu cargo, emprego 
ou função;" (NR) 

Art. 26. O art. 41, que será previsto na Subseção 1V - DAS PRERROGATIVAS, a 

-, 	
- vigorará com a seguinte redação: 

- 	 "Art. 41. São prerrogativas do Vereador: 
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"Art. 41-B. No exercício de seu mandato, o Vereador terá livre acesso às 
repartições públicas do Município, podendo diligenciar pessoalmente ou 

• : mediante petição, junto aos órgãos da administração direta e indireta 
devendo ter prioridade no atendimento, somente quando o assunto for de 
eminente interesse público." (AC) 

Se 

c 	: 

1 - licenciar-se para tratamento da própria saúde, devidamente comprovado; 
II - licenciar-se para tratar de interesses particulares, por prazo nunca 
inferior a 60 (sessenta) dias por sessão legislativa, com a restrição para 
reassumir na vigência da licença. 
111 - licenciar-se para desempenhar missões temporárias de caráter cultural 
ou de interesse do Município; 
IV - investir-se no cargo de Secretário Municipal; 
V - substituir o Prefeito; 
VI -. receber, até o último dia do mês correspondente; o seu subsídio; 
VII - investir-se no cargo de direção e assessoramento superior da 
administração pública estadual e federal. 
§ 10  As licenças concedidas pelos motivos mencionados nos incisos 1 e 111, 

serão remuneradas por todo õ período. 
§ 2 0  A licença concedida pelo inativo mencionado no inciso 11, não será 
inferior a 60 dias e sem remuneração. 
§ 30  Nos casos dos incisos TV, V e 1711, o afastamento dar-se-á sem a 
remuneração do cargo de Vereador. 
§ 40  Na hipótese do inciso III a aprovação do pedido de licença se dará no 
Expediente das Sessões, sem discussão, e terá preferência sobre qualquer 
outra matéria, só podendo ser rejeitado pelo quorum de Z/3 (dois terços) dos 
Vereadores presentes." (AO 

Art. 27. Ficam criados o art. 41-A e 41-13, que serão previstos na Subseção IV - DAS 

PRERROGATIVAS, a vigorarem com os seguintes textos: 

"Art. 41-A. O Vereador, quando a serviço ou em missão de representação do 
Poder Legislativo, fará jus às despesas de transporte, refeições e pernoite, 
mediante comprovação com-documentõs hábeis. " (AC) 

t. 28. Pica criado o art. 41-C, que será previno na Subseção V - DAS INTRAÇõES  

POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS, a vigorar com o seguinte texto: 

"Art. 41-C. Constituem infrações político-administrativas pelos Vereadores: 
1- residir, ininterruptamente,fora do Município; 
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II - utilizar-se do mandato para prática de atos de corrupção ou de 
improbidade administrativa; 
III - proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar 
com o decoro na sua conduta pública." c'Ac,) 

Au. 29. Ficam criados os arts. 42-A e 42-11, que será previsto na Subseção VI - DOS 

SUPLENTES, a vigorar com o seguinte texto: 

"Art. 42-A. Os suplentes serão convocados tara substituir o Vereador 
licenciado ou .afastadonaforina destatei Orgânica, por prazo superior a 60 
dias." (A C) 

"Art. 42-B. O suplente poderá, dentro de 48 horas do recebimento da 
convocação, desistir de assumir o exercício da vereança, mediante motivo 
devidamente justificado. 
Parágrafo único. No caso do caput, a Presidência convocará o segundo 
suplente, prevalecendo a convocação da data do afastamento do titular." 
(AC) 

Art. 30. A Seção XII - DO PROCESSO LEGISLATIVO; do CAPITULO 11 - DO PODER 

LEGISLATIVO, será assim distribuída; Subseção Ï DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, 

Subseção II - DA EMENDA À LEI ORGÂNICA, Subseção III - DAS LEIS. 

Art. 31. O art. 43, da Lei Orgânica Municipal de-Serra do Ramalho, a constar na 

•Subseção 1- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, passará a vigorar com a seguinte redação: 

• -• 	 "Art. 43. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
• 	 1- emendas à Lei Orgânica; 

II - leis complementares; 
III - leis ordinárias 
IV- decretos legislativos; 

• 	 1 	 V- resoluções." (NR) 

• 	Art. 32. O art. 44, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, será 

previsto na Subseção II - DA EMENDA  À LEI ORGÂNICA, a ele sendo 

incluso o § 3°, com a seguinte redação: 
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"Art.44.G..) 
• 	- 	§ 3°  Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que: 

• 	1 - atentar contra a harmonia e independência dos Poderes; 
• 	 E-ferir os direitos e garantias individuais; 

• 	rir- contrariar princípiosconstitucionais." (AC) 

• 	 •Art. 33. O caput do art. 47, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, será 

•..• - 	previsto na Subseção 111—DAS LEIS, passando a vigorar .com a seguinte redação: 
- 

"Art. 47. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos eleitores em 
número de 5% do eleitorado do Município." (IV]?) 

•Art. 34. O art. 48, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, vigerão 

• 	 omoseguinte texto: 

• 	. 	 "Art. 48. Serão complementares as leis que dispuserem sobre: 
1 -atribuições do Vice- Prefeito; 
II- regime jurídico dos servidores; 
iii - os casos de contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 
1V-plano de carreira para os servidores públicos municipais; 
V- plano diretor; 
Vi - código tributário; 
Vii- código de postaras; 
Viii - código de obras; 
IX - suplementação de legislação federal, estadual e desta Lei Orgânica; 

- 	
X - organização do sistema municipal de educação; 
Xi - estatuto do magistério municipal." (A 

Art. 35. Ficam criados os arts. 48-A, 48-E e 48-c, respectivamente, com os textos abaixo: 

"Art. 48-A. As leis complementares serão discutidas e votadas em 2 turnos, 
•. 	-. 	- : • 	com interstício, entre ambos, de 48 horas e aprovadas por maioria absoluta 

de votos." (A 

• • 	 - 	 "Art. 48-B. As leis ordinárias serão discutidas e votadas em 2 turnos e 
- - 	

• :- 	- 	 aprovadas pela maioria simples de votos." (AC) 
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: 	 "Art. 48-c. São de iniciativa privativa da Câmara Municipal as leis que 
dispuserem sobre: 

• 	 1- afixação ou alteração e a revisão anual dos subsídios do Prefeito, do Vice 
-' 	 - Prefeito e dos Secretários Municipais; 

• 	 .• 	II - afixação ou alteração e a revisão anual dos subsídios dos Vereadores" 
(AC) 

• Ati. 36. O art. 53, incisos e parágraíos, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, 

vigerão com o seguinte texto: 

• - : 	 "Art. 53. Concluída a votação e aprovado o projeto de lei, a Câmara 
Municipal encaminhará respectivo autógrafo ao Prefeito Municipal para 

- 	sanção, acaso venha a aquiescer. 
- - 	 -. 	 § 1 0  Se o Prefeito Municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 
• 

	

	
parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e 
comunicará dentro de 48 horas, daquele prazo, ao Presidente da Câmara 

- 	 Municipal os motivos do veto. 

§ 2 0  O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, 
-: 	 inciso ou alíneas, sendo vedada a sua utilização .para mera supressão de 

• 	 -. 	 locuções nestes inseridas. 
§ 3° Decorrido o prazo deis dias, do recebimento do projeto, acrescido das 
48 horas, o silêncio do Prefeito importará em sanção tanta, cabendo ao 
Presidente da Câmara Municipal proiiiulgá-lo. 

§ 4°  O veto será apreciado pela. Câmara Municipal dentro de 30 dias a contar 
- 	 do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absolutas 

• 	 •. 	- 	dos vereadores, em única votação nominal. 

- 	 § 50  Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação, ao 
Prefeito. 

• 	 - 	 § 60  Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°1  o veto será 
• 	colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

1. 	. 	. 	proposições até sua vota ção final. 
§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Prefeito Municipal, 
nos casos dos §ê  3 0  e 5°, o Presidente da Câmara a promulgará, e se este não 

• 	
- 

 

afizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo." (NR) 

Art. 37 Ficam criados os arts. 55-A e 56-A, com a seguinte temática: 

"Art. 55-A. As resoluções serão discutidas e votadas, em turno único e 
aprovadas pela maioria simples de votos." (A 

"Art. 56-A. Os secretos legislativos serão discutidos e votados, em turno 
único, e aprovados pela maioria simples de votos. 
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Parágrafo único. Excetuam-se do caput os decretos legislativos que 
• 

	

	dispuserem sobre prestação de contas, mediante parecer prévio do Tribunal 
de Contas dos Municípios ou do Estado, acaso aquele venha a inexistir, 

• 	. 	 sendo exigido 213 dos votos dos membros da Câmara Municipal, para 
rejeição do respectivo parecer." (AC) 

A 
Ar( 38. O CAPÍTULO III DO PODER EXECUTIVO, do TÍTULO IV - DA 

A . •: OlCANIZAÇÃO DOS PODERES, assim, serão distribuído: Seção 1 - DO PREFEITO E 

DO VICE-PREFEITO, Seção II - DAS PROIBIÇÕES, Seção III - DAS LICENÇAS, Seção 

TV DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO, Seção V - DA RESPONSABILIDADE DO 

PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, Seção VI DA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA, 

Seção VII- DOS AUXILIARES DO PREFEITO e Seção VIII DA CONSULTA POPULAR. 

Art. 39. Fica criado o art. 62-A, da Lei Orgânica Municipal, como seguinte teor: 

"Art. 62-A. Substituirá o Prefeito, no caio de impedimento, e suceder-lhe-á, 
no caso de vaga, o Vice-Prefeito. 
Parágrafo único, O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas por lei complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele 
convocado." Ø 

	

2 	 ArL40. Os aris. 63-A terá a seguinte redação: 

r 

"Art. 63-A. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, a Presidência da 
Câmara Municipal fará comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, para 
proceder à eleição, 90 dias depois de aberta a última vaga. 
§ 1° Ocorrendo a vacância simultânea dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito 

• 	nos 2 primeiros anos do mandato,far-se-a eleição 90 dias após a abertura da 
• 	última vaga. 

§ 2° Se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos, a eleição para ambos os 
cargos será feita pela Câmara Municipal, 30 dias depois da abertura da 
última vaga, na forma que a lei estabelecei 
§ 30  Em qualquer dos casos, os eleitos completarão o período dos seus 
antecessores. 
§ 40  O Prefeito e o Vice-Prefeito terão de fixar residência na sede do 
Município." 

-- 
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Art. 41. O art. 67, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, a constar na Seção III 

: 	 DAS LICENÇAS, passará a vigorar com a sete redação: 

't4rt 67. O Prefeito poderá licenciar-se: 

A • • 	 1- quando a serviço em missão de representação cio Município; 
- • 	 II - quando impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença 

devidamente comprovada; 

A 	- 	 III - em gozo de férias. 
•-• 	 5 1 0  O pedido de lícqzçq, dependerá de apreciação do plenário da Câmara 

Municipal. 
5 2 0  Nos casos dos incisos Ia III, o Prefeito licenciado fará jus ao subsídio 

fl: 
 

integral. 
§ 3°A extinção, a suspensão ou a perda do mandato do Prefeito e do Vice-
Prefeito ocorrerão lia forina e nos casos previstos na Constituição da 
República, na Constituição do Estado e nesta Lei Oigâinca "(Ao 

A 	 Au. 42. O art. 68, constante na Seção IV - DAS ATRIBÇÕES DO PREFEITO; do 

A 	 CAPÍTULO III - DO PODER EXECUTIVO, vigerá com o seguinte teor: 

* 
"Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições 

A 	 previstas nesta Lei Orgânica: 

- 	- 	1- iniciar o processo legislativo, naforina e nos casos previstos nesta lei; 
II - exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção da 
administração municipal; 
III - sancionar, promulgar efazer publicar as leis, bem como expedir decretos 

-. 	- 	 e regulamentos para sua fiel execução; 
• 	 IV- vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

V- nomear e exonerar os Secretários Municipais e dentais auxiliares; 
- VI - convocar extraordinariamente a Câmara Municipal, quando o interesse 

da administração o exigir ou, no recesso, em caso de relevante interesse 
municipal, a ser devidamente evidenciado ejustificado; 

-__ 	• 	 •. 	VII - apresentar, à Câmara Municipal, projeto de lei dispondo sobre regime 
- 	-. 	da concessão e permissão de serviços públicos; 

VIII - propor, à Câmara Municipal, projetos de lei relativos ao plano 
plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e 
operações de crédito; 

A• 	 • - 	IX - apresentar à Câmara Municipal, até 45 dias após a sua sessão 
• 	• 	•••• 

 
inaugural, mensagem e plano de governo sobre a situação do Município, 
solicitando as medidas de interesse público que julgar necessárias; 
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X - propor, à Câmara Municipal, a contratação de empréstimos para o 
Município; 
XI - apresentar, anualmente, à Câmara Municipal, relatório sobre o 

• 	. andamento das obras e serviços municipais; 
XII - propor, à Câmara Municipal, projeto de lei sobre criação, alteração das 
secretarias municipais, inclusive sobre suas estruturas e atribuições; 
XIII - propor, à Câmara Municipal, a criação de fundos destinados ao 
auxílio no financiamento de serviços e/ou programas públicos; 

. 	. 	. 	. . 	XIV - representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e 
administrativas; 
XV - prover cargos e funçâes públicas e praticar atos administrativos 
referentes aos servidores municipais, na forma da Constituição da República 
e desta Lei Orgânica; 

- 	XVI - aprovar projetos de edificação e planos de loteamento e arruamento, 
• 	. 	. 	

. obedecidas as normas municipais; 
XVII - prestar, à Câmara Municipal, as infonnações solicitadas no prazo de 
30 dias, na forma estabelecidapo* esta Lei Orgânica; 

• . 	. 	. XVIII - administrar os bens, a receita e as rendas do Município, promover  
-__ 	. . 	. 	.. 	... - 	lançamento, a fiscalização e a 	arrecadação de tributos, autorizar as 

despesas e os pagamentos, dentro dos recursos orçamentários e dos créditos 
aprovados pela Câmara Municipal, 

1 	. . XIX - colocar à disposição da Câmara, dentro de 15 dias de sua requisição, 
as quantias que devem sei' despendidas de uma só vez, e, até o dia 20 de cada 
mês, a parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamentária; 
XX - propor, à Câmara Municipal; alterações de legislação de parcelamento, 
uso e ocupação do solo, bem como de alterações nos limites das zonas 
urbanas e de expansão urbana; 
XIXI - aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las 
quando impostas irregularmente; 

-- XXII - propor, à Câmara Municipal, oPlano diretor; 
XXIII- oficializar e denominar as vias e logradouros públicos, obedecidas as 
normas urbanísticas aplicáveis; 
XXIV - solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado, para 
garantia do cumprimento de suas dàcisões; 
XXV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel execução; 
XXVI - dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da 
Administração Municipal, na forma estabelecida por esta Lei Orgânica; 
XXVII - propor a criação, a organização e a supressão de distritos, 
observada a legislação estadual ecritérios a serem estabelecidos em lei; 
XXVIII - assinar convênios de natureza urgente, sem ônus para o Município, 
encaminhando-os, à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias para aprovação;- 

. XXIX - prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro de 60 dias após a 
abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; _• 	

-- 

• 	-: 	
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- . 	. 	 XXX - mudar temporariamente a sede da Prefeitura, em caso de grave 
perturbação da ordem pública; 
XXXI - decretai, nos termos da lei, a desapropriação, por necessidade ou 

- 	. 	 . . . 	utilidade pública ou por interesse social; 
XXXII - prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da lei; 

2 	•- 	. 	 XXXIII - fixar o horário para funcionamento dos estabelecimentos 
• 	comerciais e industriais, segundo a conveniência pública; 

KXXIV- conceder o licenciamento de carros de aluguel; 
XflCV - encaminhar à Câmara Municipal, dentro de 180 dias após a 
publicação desta lei, projeto de lei que regulamente a administração dos 
cemitérios municipais; 

- exercer outras atribuições previstas em lei. 
• 	. 	.. 	-. 	 • 	. 

 
Parágrafo único. As competências definidas nos incisos XXI e XXIII, não 
excluem a competência do Poder Legislativo nessas matérias." (NR) 

Art. 43. Fica criado o art. 68-A, com o texto abaixo: 

"Art. 68-A. O Prefeito poderá, por decreto, delegar a seus auriliares,funçães 

. 	administrativas que não sejam de sua exclusiva competência" (A 

_ 	. 
Art. 44. O art. 68-E, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, estará inserido na 

Seção V - DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, do 

CAPITULO III - DO PODER EXECUTIVO, e passara a viger da seguinte inanea 

"Art. 68-B. São crimes de responsabilidade e infrações político- 
- . 	 . 	 administrativas do Prefeito: 

	

• 	 :.. 	 1 - os previstos nos iticisosl a XV do art. 1 °  e incisos 1 a X, do art. 4 0, 
respectivamente do Decreto-Lei n' 201, de 27 de fevereiro de 1967; 
11-fixar domicílio, ininterruptanientefora do Município; 
III - desde a expedição do diploma: 

- a) firmar ou manter contrato com órgãos da administração direta, 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações 
instituídas ou mantidos pelo Poder Público e concessionárias de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de 

1 • 	 . 	que seja dennssível ad nutuni, nas entidades constantes na alínea a, 
: . 	ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado no que 

	

- . 	•• 	. . 	« - 	couber, o disposto no art. 38 da Constituição da República; 
IV - desdeaposse: 	 - 
a) ser titular de -mais de um cargo ou mandato eletivo; 
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• b) patrocinar cansas em que seja interessado o Município ou qualquer das 
-: entidades referidas nas alíneas do inciso III; 

c 	ser proprietário controlador ou diretor de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer 

, 	 .. função remunerada. 
- 	 - V - atos que atentem contra: 

« a) a autonomia do Município; 
• 	. b 	o livre exercido dos Poderes Legislativo e Executivo, ou de autoridade 

- constituída; 
• : c o exercício dos direitos públicos, políticos, individuais e sociais; 

d) a probidade na administração; 
- 	e) a lei orçamentária; 

-: o cumprimento das leis e das decisões judiciais; 
• g a existência da União, -do Estado e do Município. 

VI - deitar de repassar a Câmara Municipal, ate o dia 20 de cada mês, os 
• 	 recursos correspondentes às dotações orçamentárias que lhe pertence." (NR) 

- 	- 	. - 

• Art. 45. Ficam criados os axts. 68-C e 68-D, com a seguinte compreensão: 

• "Art. 68-C. O Prefeito co Vice-Prefeito serão processados e julgados: 
1- pelo Tribunal de Justiça deste Estado, nos crimes comuns, nos ternos da 
legislação federal aplicável; 
II - pela Câina,a Municipal, nos cumes de responsabilidade e nas in»ações 
político-administrativas nos teimas do Decreto-Lei n° 201/67, assegurados, 
dentre outros requisitos de validade, o contraditória, a publicidade, a ampla 

- -1 defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, e a decisão motivada que se 
limitará a decretar a cassação do mandato do Prefeito. 

1° Admitir-se-á denúncia por Vereador, por partido político e por qualquer 
munícipe eleitor. 

• 
• 	 : § 2 0  A denúncia será lida em sessão imediatamente posterior ao dia de seu 

recebimento e despachada para avaliação a uma comissão especial eleita, 
• 	 . composta 	de 	3 	membros, 	observada, 	tanto 	quanto 	possível, 	a 

proporcionalidade da representação partidária. 
-. 	 - § 3 ° A comissão a que alude o inciso anterior deverá emitir parecer prévio no 

• 	.. : 	
-.. 

prazo de 10 dias, indicando se a denúncia deve ser transformada em 
- 

• acusação ou não." (AO 

"Art. 68-D. Admitida a acusação contra o Prefeito Municipal, por Z'3 dos 
membros da Câmara Municipal, será ele submetido a julgamento perante a 
Câmara Municipal, nos crimes de responsabilidade e infrações político-
administrativas, observando-se o rito previsto pela legislação federal 

• 	 • -- 	específica, em consonância com a Constituição Federal de 1988." (AC)  
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Art. 46. O art. 68-E, da Lei Orgânica Municipal, vigorará como seguinte texto 

"Ait 68-E. O Prefeito será afastado de suas funções, quando: 
1 - nas infrações penais comuns, una vez recebida a denincia ou queixa- 
crime pelo Tribunal de Justiça do Estado, venha este a julgar pela sua 
procedência e determinando seu afastamento, e não haja qualquer expediente 

	

- : - 	 recursal com efeito suspensivo, por ele auferido, em face da referida decisão 
judicial; 

	

- -• 	. . 	. 	
- II - nos crimes de responsabilidade e nas infrações político-administrativas, 

após a instauração do processo pela. Câmara Municipal, venha o Plenário a 
- 	 julgar pela acolhimento da acusação. 

	

• . 	 § 1 0  Se decorrido o prazo de 90 dias, e o julgamento pela Câmara Municipal 
não for procedido, findar-se-á o respetivo processo político-administrativo. 
§ 2'A perda do mandato do Prefeito será decidida por, pelo menos, 213 dos 

	

• 	. 	. 	. - 	membros da Câmara Municipal, pelo voto nominal. 
§ 3° Não participará do processo, nem do julgamento, o Vereador 

	

• 	. 	. 	. 	denunciante. 
§ 40 O Prefeito, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado 
por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

§ 50  O Regimento Interno da Câmara Municipal definirá os procedimentos a 
serem observados, desde o acolhimento da denúncia até sua conclusão, com 

	

• 	. 	 . . . 	base, estritamente, no rito previsto pelo Decreto-Lei n°. 201/67." (NW 

Art. 47. Fica criado o art. 68-F, da Lei Orgnica Municipal, com a seguinte redação: 

	

• 	•• 	•• • 	"Art. 68-E. O Prefeito perderá o mandato, por extinção, declarada pela Mesa 

	

• . 	. 	
- 	da Câmara Municipal, quando: 

1- sofrer condenação criminal por sentença transitada em julgado; 
II - perder ou tiver suspenso os direitos políticos; 

	

• 	. 	. 	 III- o decretar a Justiça Eleitoral; 
• 	 IV - renunciar por escrito; 

V- não comparecer para a posse, nos termos previstos nesta Lei Orgânica; 
VI- infringir as normas desta Lei." (AC) 

Art. 48. A Seção VII - DOS AUXILIARES DOS PREFEITOS, do CAPÍTULO III - DO 

PODER EXECUTIVO, do TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. 

Àt. 49. O art. 71-A, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, vigerá na forma 

abaixo: 
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"Art. 71-A. Os Secretários Municipais, agentes políticos, são auxiliares 
• 	 •... 	diretos do Prefeito, ao qual competirá nomeá-los, desde que cidadãos 

brasileiros, nato ou naturalizado, maiores de IS anos e no pleno exercício de 
• 	 seus direitos políticos. 

Parágrafo único. O número e a competência das Secretarias Municipais 
serão definidos em lei complementar, que também determinará os deveres e 
as responsabilidades dos Secretários." (NR) 

Ari. 50. Fica criado o art. 71-E da Lei Orgânica Municipal, a partir dos textos a seguir 

"Art. 71-B. Ao Secretário Municipal compete, além do estabelecido em 
legislação municipal diversa, as seguintes atribuições: 

r'. 	 1 - coordenar e supervisionar a execução das atividades e programas da 
• 	-: 	

secretaria, de acordo com as diretrizes, programas e narinas estabelecidas 
pelo Prefeito; 
11- sugerir ao Prefeito diretrizes para o planejamento municipal; 
111 - propor à Administração Municipal, deforma integrada comi os órgãos 
setoriais competentes, prioridades orçamentárias relativas aos serviços, 

- 	 obras e atividades a serem realizadas, 	:1 

IV- expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos; 
V- apresentar ao Prefeito relatório anual das atividades de suas secretarias,,  
VI - comparecem a Câmara Municipal, sempre que convocado foi, para a 
prestação de esclarecimentos oficiais. 

1 	 Parágrafo único. A inflingência do inciso VI sem comprovada justificativa, 
importará em crime de resfronshbilidade." (AC) 

Art. 51, O art. 78 do CAPITULO L  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS TITULO V - DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA fica revogado, 

2 

	
Art. 52:0 art. 79, DOS SERWDORESÚBLICOS MUNICIPAIS, do TÍTO V - DA 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, passara a vigorar com a seguinte redação: 

-"Art. 79. A administração pública direta, indireta, autárquica endacional, 
- 	 de qualquer dos poderes do Município de Serra do Ramalho obedecerá aos 

• 	. . 	princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e ao seguinte: 
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- 	1- os cargos, empregos efunções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
• 

	

	 preenchamos requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
naforina da lei; 
Ii - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

- 

	

	em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

	

• 	 ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; 

-- 	 III - o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável 
uma única vez, por igual período; 

• 	 flT_ durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será 
convocado com prioridadi sobre novos concursados para assumir cargo ou 

• 	 emprego público; 
• 	• 	 V - as fruições de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargos efetivo e, os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

- 	 assessoramento; 

	

- :- 	1- 	•: 	W-garantir ao servidor público o direito à livre associação sindical; 
Vii - direito de greve ao servidor público, exercido nos termos e nos limites 

	

- 	definidos em lei especifica federal; 

	

• 	Viii - a lei reservará o percentual de 10% dos cargos e empregos públicos 
paia as pessoas portadoras de deficiência e definira os critérios de sua 
admissão, 
IX - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, indireta, autárquica e fandacional, dos 
membros de qualquer dos poderes do Município, dos detentores de mandato 

• 	.:--- 	eletivo e dos demais agentes políticos & os proventos, -pensões ou outra 
espécie reniuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 

• vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio 
mensal, em espécie; do Prefeito municipal; 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio do Prefeito, do Vice-
Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores somente poderão sei-
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em 
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 

	

• 	. . 	. . . 	distinção de índices; 
• » . . 	 XL - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podei-dó ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

	

• 	- 	- : 	ii - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remunerató rias para à efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 

	

• 	Xlii - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 

	

• 	ulteriores; 
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XIV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos 
públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos IX e XIII deste 
artigo e nos artigos 150,11; 153, III e 153, § 2 °, 1, da Constituição Federal; 
xv - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando 
houver compatibilidade de horários: 

• •• 	. 	a) de dois cargos de professor; 
- 1 	 li) a de mii cargo de professor com outro, técnico ou científico; 

c) a de dois cai gos privativos de médico. 
XVI - a proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e 
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, 
pelo Poder Público; 
XVII - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de 

• 	 sua atuação; 
XVIII - depende de autorização legislativa, 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 contratadas mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
clausulas que estabeleçain obrigações de pagamento, niant-zdas as condições 
efetivas da proposta, nos terimos da lei, a qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações; 
XX - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de 
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na formada lei; 
XXI - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo detenni nado para 

• 	. 	atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 
XXII - a averbação de tempo de serviço, para fins de aposentadoria dar-se-á 
a vista de certidão originalfornecida pelo órgão responsável e mantenedor 
dos registros funcionais do servidor. 
XXIII - a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo o exigir; 
XXIV - a publicidade dos atos, programas, ohm-as, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

-: XXV - a não observância do disposto nos incisos II e III, deste artigo, 
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos 
termos da lei; 
XXVI - a lei disciplinará as formas de participação do cidadão na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
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as reclamações relativas a prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao cidadão e a 
avaliação periódica, externa e interna da qualidade dos serviços; 
b) o acesso dos cidadãos a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5°, incisos X e XXXTII, da 
Constituição Federal; 
e) a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de 
cargo, emprego ou função na administração pública; 
§ 1° Os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos 
direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento aci erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 

2 0  O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os Secretários 
Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em 
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, 
obedecido, em qualquer caso o disposto nos incisos IX eX deste artigo. 
§ 3 0  A lei poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração 
dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no inciso IX 
deste artigo. 
§ 4° Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão anualmente, nos meses 
de janeiro e julho os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e 
empregos públicos. 
9 5°  Fica vedada, no âmbito do Poder Executivo, a nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em hulha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública diretd e indireta. 
§ 6° Fica vedada, fio âmbito do Poder Legislativo, a nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de Vereador, da autoridade nomeante ou de servidor 
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, função gratificada. 
§ 70  E vedada a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual algion dos sócios seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, ou por afinidade, até o segundo grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários Municipais, Presidentes de fundações e autarquias, Vereadores e 
dos titulares de cargos de direção no âmbito do Poder Executivo e 
Legislativo, obedecendo à iniciativa de cada caso. 
§ 8° O nomeado designado ou contratado, antes da posse, bem como os 
sócios de pessoas jurídicas a serem contratadas em casos excepcionais de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, antes da contratação, declararão, 
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jior escrito, não ter relação de matrimônio, união estável ou de parentesco 
- 	que importe em prática vedada na forma dos 55 5°1  60  e 70, deste artigo." 

• 	 NR) 

Art. 53. Oart. 80, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, passará a vigorar 

com a seguinte redação: 

«Art 80. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município de Serra do 
Rcrrnalho, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de • 	

. 	• --previdência de caráter conbutivo, observados critérios que preservem o. 
equilíbrio financeiro e atuaria] e o disposto neste artigo. 

• 	.• 	§ 1° Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este 
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores 

• 	 fixados na forma do § 3°, deste artigo, da seguinte forma: 
1 - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 

• contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei; 
11 - compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição; 
111--- voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de 
efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria, observadas as seguintes condições: 
a 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade 
e 30 de contribuição, se mulher;  
b.) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

	

• 	§ 20 Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para 
a concessão da pensão. 

	

1: 	§ 3 0  Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se 
-der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da 
remuneração. 
§ 40 É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este 
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob 
condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
definidas em lei complementar. 
§ 50  Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 
anos, em relação ao disposto no 5  1 01  III, a, deste artigo, para o professor que 
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

• 	
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• 	§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na 
• 

:. '- 	 forma desta Lei Orgânica e da Constituição Federal, é vedada a percepção de 
- 	 mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste 

• 	 artigo. 
§ 70  Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por morte, que será 
igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos 

• 
• 	a que teria direto o servidor em atividade na data de seu falecimento, 

- 	 observado o disposto no § 3°. 
-. 	 -§ 8° Os proventos de aposentadoria e as pensêes serão revistos na mesma 

• 	-: - -- ..- 
	 proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 

• : servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação 

• 	
. n reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referêticia para concessão da pensão, na forma da lei, observado o 
disposto no art. 23, 1X 

• 	
.. -. .• 	 § 90  O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado 

• 	-. 	para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito 
-. 	. 	de disponibilidade. 

§ 10 A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 
contribui ção fictício. 

• 	. . 	§ 11 Aplica-se o limite fixado no art. 23, IX, 4  soma total dos proventos de 
* 	 inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou 

fl empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição 
para o regime geral de previdência social, •e •ao montante resultante da 
adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável 
ia forma desta. Lei Orgânica, cargo em comissão declarado em lei de livre 

• nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 
§ 12 Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores 

• 	. . 	. públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e 
critérios fixados para o regime geral de previdência social. 
§ 13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado 
elii lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário 
ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 
§ 14 O Município de Serra do Ramalho, desde que institua regime de 
previdência complementar para os seus servidores titulares de cargo efetivo, 

-. -. poderá fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas 
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o art. 201, da 

	

* 	Constituição FederaL 
§ 15 Observado o disposto no art. 202, da Constituição Federai, lei 
complementar federal disporá sobre as normas gerais para a instituição de 
regime de previdência complementar pelo Município, para atender os 
servidores titulares de cargo efetivo. 
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§ 16 Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e .  
- 15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público 

	

.1: 	. até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de 
evidência con-iplemnentar, -" 

Mi. 54; O caput e os incisos 1 e III, do art. 81, da Lei Orgânica Municipal de Serra do 

Ramalho, passarão a vigorar com seguinte redação: 

"Art. 81. Ao servidor público da administração direta, estadual ou distrital, 
no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições; 
1 - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado do seu cargo, emprego ouftnção; 

(4 
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade 
de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 

- função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso 

	

. 	anterior;" (NR) 

.kt: ss.:Ficam  instituídos os art. 81-A e 81-B, da Lei brg ica Municipal de Serra do 

Ra malho que passara a viger com o texto abaixo iedigido 

"Art. 81-A. O Município instituirá conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos 
respectivos Poderes. 
§ 1 0  A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 
sistema remuneratório observará: 
1-- a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira; 
II - os requisitos para a investidura; 
III - as peculiaridades dos cargos; 
IV -  planos de carreira voltados à profissionalização; 
V - plano de vencimento para os cargos efetivos e em comissão, respeitado o 
limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração 
dos servidores, observado- que o maior vencimento jamais será superior a 
90% ('noventa por cento) do subsídio do Prefeito; 
VI - intervalo de trinta minutos, a cada três horas de trabalho, para 
servidora em período de lactação amamentar o filho, até o sexto mês; 
Vil - licença-prêmio, após cada qüinqüênio de serviço público municipal; 
pelo período de 3 meses, nos termos da lei. 
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• § 2' É assegurado aos servidores da administração direta, isonomia de 
vencimentos fiara os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas 

• 

	

	as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de 
trabalho." (NR) 

-"Art. 81-B. São direitos dos servidores, além de outros que visem a melhoria 
de sua condição funcional, estabelecidos em lei: 
1 - piso de vencimento não inferior ao salário mínimo nacionalmente 
unificado; 
II - irredutibilidade do vencimento, ressalvado o disposto no art. 21, IX e nos 
crrts. 150, II, 153, III e 153, § 2°, 1, da Constituição Federal; 
III - garantia de vencimento nunca inferior ao piso, para os que percebem 
remuneração variável; 
IV - décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral ou no 
valor da aposentadoria do mês de dezembro; 
V - remuneração do trabalho noturno superior a do diurno, 

• VI - salário-família eauxílio-reclusão, para os servidores, segurados e seus 
• dependentes, pagos àqueles que tenham renda bnitèr mensal igual ou inferior 

ao salário mínimo, nos termos da lei; 
VII - duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 

• sernanais, com intervalo de 2 horas, para refeição e descanso; 
VIII-repousa semanal remunerado, preferencialmente, aos domingos; 
IX - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% 
(cinqüenta por cento) a do nonnal; 

- - X - gozo de férias anuais remuneradas com um terço a mais do que o 
vencimento normal; 
XI - licença à gestante, sem prejuízo do cargo e do vencimento, com duração 
de cento e vinte dias, podendo, nos termos da Lei, ser ampliada por mais 
sessenta dias; 
XII - licença-paternidade, sem prejuízo do cargo e do vencimento, com 
duração de5 dias nos termos fixados em lei; 
XIII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de nonnas de saúde, 
higiene e segurança; 
xrv - participação nos eolegiados dos órgãos públicos em que seus 
interesses profissionais ou prevídenciários sejam objeto de decisão e 
deliberação; 
XV- remuneração do titular quando em substituição ou designado para 
responder pelo expediente; 
XVI - percepção dos vencimentos e proventos até último dia do mês a que 
correspondem; 
XVII - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei; 
XVIII - a livre associação sindical; 
XIX - a greve nos termos e nos limites definidos em lei específica federal; 
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XX - proibição de diferença de vencimentos, de exercício de funções e de 
critérios de admissão por inativo de sexo, idade, cor ou estado civil." (NR) 

Art. 56. O art. 82, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, passará a vigorar 

com a seguinte redação: 

_ 

H 

r. 

n 

"A rt.  82. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

1 0  O servidor público estável só perderá o cargo:  
1- em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa; 
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 
§ 2° Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável será ele 
reinteado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo 
de origem, sem direito à indenização. 
§ 30 Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável 
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço, até seu adequado aproveitamento éin outro cargo. 
§ 4° Como condição para a aquisição da estabilidade,, é obrigatória à 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta 
finalidade." (NR) 

Art. .57. Ficam revogados os art. 88 e 89, da Lei Orgânica Municipal de Berra do 

Ramalho. 

58. O CAPITULO IV - DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS passará a ser ordenado da 

séguirite forma: 

• Àxt; 59. Fica instituído o art. 92-A, da Lei Orgânica Municipal que passará a viger de 
• acordo ao texto abaixo: 

• 	"Art. 92-A. Compete ao Município de Serra do Ramalho instituir: 
1 - os impostos previstos na Constituição Federal, sob competência 
runicipal; 
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II - taxas, em razão do exercício do podei' de polícia, ou pela utilização 
efetiva ou potencial de serviço público de sua atribuição, específicos e 

• - 1 	divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
IV - contribuição cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício 

- 	 destes, de sistemas de previdência e assistência social, 
• 	 S 1 0  Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da 
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 

• 	 contribuinte. 
§ 2°As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. 
§ 3° A arrecadação e a fiscalização dos tributos municipais são de 
competência do Poder Público local. 
§ 4° A administração tributária é atividade vinculada, essencial ao 
Município e deverá estar dotada de recursos humanos e materiais 

	

-. -• 	 necessários ao exercício de suas atribuições, principalmente no que se refere 
• 	 a: 

	

• 1 	 1- cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas; 
• 	 II - lançamento da tributos; 

III -fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias; e 
IV.- inscrição dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança 

	

• 	- 	amigável ou judicial" QR 

Art. 60. O art. 93, da Lei Orgânica Mmuicipal, assim vigerá: 

-: 	 "Art. 93. Compete ao Município de Seira do. Ramalho instituir impostos 
sobre: 

	

• 	
1- propriedade predial e territorial urbana; 

1 11 - transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 

	

• 	 --H 	 exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição; 
III - serviços de qualquer natureza, na forma da Constituição Federal e da 

	

• - 	 Lei Compleinentarll6/2003. 
§ 1° O imposto previsto no inciso 1 será progressivo, nos termos da lei 
municipal, de forma a assegurar o cumprimento de função social da 
propriedade. 
§ 2° O imposto sobre a transmissão inter vivos, de que trata o inciso II, recai 
sobre os bens situados no Município, e não incide sobre a transmissão de 

• bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for à compra 
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±1 - taxas, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização 
efetiva ou potencial de Serviço público de sue atribuição, específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
IV - contribuição cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício 
destes, de sistemas de previdência e assistência social. 

5 1 0  Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
• graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

- •• 1 administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da 
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte. 

• 	:- 	1 	 5 2 0 As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. 
5 3° A arrecadação e a fiscalização dos tributos municipais são de 
competência do Poder Público local. 

5 40  A administração tributária é atividade vinculada, essencial ao 
Município e deverá estar dotada de recursos humanos e materiais 
necessários ao exercício de suas atribuições, principalmente no que se refere 
a: 
1- cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas,, 
II - lançamento detributos; 
III -fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias; e 

• 	 -. 	IV .- inscrição dos inadimp lentes em dívida ativa e respectiva cobrança 
amigável ou judicial." NR 

Art. 60. O ar t. 93, da Lei Orgânica Municipal, assim vigerá 

-- 

_ - 

"Art. 93. Compete ao Município de Serra do Ramalho instituir impostos 
sobre: 
1- propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

• 	 imóveis, por natureza ou acessão fisica, e de direitos reais sobre imóveis, 
• 	 exceto as de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição; 

TU - serviços de qualquer natureza, na forma da Constituição Federal e da 
Lei Complementar 116/2003. 

5 1°  O imposto previsto no inciso 1 será progressivo, nos termos da lei 
municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade. 

§ 2 0  O imposto sobre a transmissão inter vivos, de que trata o inciso li, recai 
sobre os bens situados no Município, e não incide sobre a transmissão de 
bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

• realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for à compra 
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e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 
• mercantil, incidindo sobre a transmissão por ato oneroso inter vivos de bens 

imóveis e direitos a eles relativos. 
• 	. 	5 3° Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que lei prévia o 

• 	 . 	. estabeleça. 
• . 5 4°A. lei não terá efeito retroativo em relação afato gerador ocorrido antes 

- 	- 	. . 	. - 	
-•. 

- 	do início- da vigência da lei que os houver instituído. 

5 5° Podei- de polícia é a atividade da administração que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

• 	 •-. . 	abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
- 	- -higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização 
-- - 	 -- 	 - 	- - 	do Poder Público, à tranqüilidade pública e o respeito à propriedade e aos 

- 
- - 	- -: : 

- 	direitos individuais ou coletivos. 	 - 

- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- - § 6° Considera-se serviço público -utilizado pelo contribuinte: 
a) efetivamente, quando por este usufruído a qualquer tíhdo; 

-: 

- 	- - 	- 	 --• - 	b) potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à 
-- •• - 	•: 	 - 	- 	:- -- 	 sua 	disposição 	mediante 	atividade 	administrativa 	em 	efetivo - 	- 

. - 	funcionamento; 	 - 	 - 
- 	- 	-: 	 - 	-: 	 - - 	5 7° Considera-se serviço público: 	- 	 - 	- 

a) específico, quando possa ser destacado em unidade autônoma de 
- - - 	. 	- 	- 	-- - - 	intervenção, de utilidade ou de necessidade pública; 

- b) divisível, quando suscetível de utilização, separadamente, por parte de 

- - 

---------- 
- 	- - 	cada um de seus usuários. '(NR) - 	. 

- 	-. - 

- - 	- 	- 	- At. 61. Pica criado o art. 94-A, da Lei Orgânica Municipal, que passará a viger com o 

:--•- seguinte texto: . 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

 

"Art. 94-A. Sem prejuízo de outras garantias asseguradasao contribuinte, é 
-: 	 - - 	•- 	 - vedado ao Município: 

- 	-- 	 - 	- 	
- 1- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

- 1- 	-. - - 	- 	- 	- 	- 	-- 	 - - 	Ti - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
------ :. - 	: 	-: 	-- 	- situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 

profissional ou função por eles exercida independente da denominação 
- 	--- - 	- 	- 	- 	- 	- jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

- - 	- 	- 	- iii- cobrar tributos: - 	- 
- - 	- - 	 - a) em relação a- fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 

- - - que os houver instituído ou aumentado; 
- - - 	

- 	 - 	- - 	b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
- - 	- 	- 	- 	- 	- 	

- 	- instituiu ou aumentou. 
. - 	IV- utilizar tributos, com efeito de confisco; - 

- - - 	- 	 - 	- V - estabelecer limitação ao tráfego de pessoas-  ou bens, 	por meio de 
tributos;  
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VI - conceder qualquer anistia, isenção ou remissão de tributas, sem lei 
- específica municipal que asini autorize; 

VII -. . 	.. .. 1 	
- instituir impostos sobre: 

2 	-» 	 a) patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal 
-: e dos Municípios, extensivo às autarquias e às fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, vinculados as suas finalidades essenciais ou 
as delas decorrentes; 
b) templos de qualquer culto; 
c patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

r. 	. . 	. 	. . . . .. .. fundações, entidades sindicais, trabalhadores, instituições de educação e de 

A . 	.......: 
 

assistência social, sém fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
1 	. d) livros, jornais, periódicos e o papel destinadoà sua impressão. 

§ 1° A vedação do inciso VII, alínea a, é extensiva às autarquias efiindaçóes 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à 

	

............ . 
	rendde aos serviços vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes. 

. . 	. . 	;... 	§ 2° As vedações do inciso VII, alínea a e do parágrafo anterior não se 

A 	. 	.. 	. aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a 
exploração de atividades econômicas regidas por normas aplicáveis a 

-: empreendimentos privados, ou que haja contraprestação ou pagamento de 
preços ou tarifa pelo usuário, nem exonerem o promitente comprador da 
obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. 
5 4° As proibições expressas no inciso Vil, alínea b e c, compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas. 
5 5° A lei determinara medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 

A acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços 
............. 	§ 6° Qualquer anistia, isenção ou remissão que envolva matéria tributária 

............ 	ou previdenciária só poderá ser concedida mediante lei específica municipal. 
§ 70  A autoridade municipal, ou servidor público municipal, comissionado, 
ou não, responde civil criminal e administrativamente pela prescrição ou 
decadência de tributos, ocorrida sob sua responsabilidade, cumprindo-lhe 
indenizar o Município do valor dos créditos prescritos ou não lançados. 

:1 	1 	 § 8°  As isenções somente devem ser concedidas quando assumam sentido 
social evidente. 
§ 90  Os favores fiscais podem ser revogados á qualquer tempo. 
5 10. As isenções não podem ultrapassar os limites objetivos de sua . . 

	.. 	. 	. . . 	destinação. 
§ 11 As isenções não podem abranger as taxas remuneratorias de serviços 
prestados pelo Município. 

1 	 § 12. A isenção, anistia e remissão relativas a tributos e penalidades só 

A . 	• 	 . 	poderão ser concedidas em caráter genérico eflmdadas em interesse público 
justificado, sob pena de nulidade do ato. 

: 5 13. Lei complementar disporá, com fundamento nesta Lei, no Sistema 

A 	: 	 Tributário Nacional a nas normas gerais de Direito Tributário, outrora 
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instituídos por lei complementar nacional, sobre o Sistema Tributário 
ZylunicipaL" (NR) 

Art. 62 Fica criado o art. 94-E com o seguinte teor:  

"Art. 94-E. É vedada a cobrança de taxas pelo exercício do direito de petição 
ao Poder Público em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de - ..• 	

... 	
poder/'(AC) 

AU 63 Ficam revogados os arts 97 e 98 da Lei Orgânica Municipal 

Art. 64; O art. 103, do CAPÍTULO V- DA RECEITA E DESPESA, da Lei Orgânica 

Municipal de Seita do Ramalho passará a viger da seguinte forma 

"Art.103 Pertencem ao Município de Serra do Ramalho: 
1- o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e 

r. 	. - 	•. 	proventos de qualquer natureza, iii cídente na fonte, sobre 

• 	 rendimentos pagos, a qualquer título, pelo ente municipal, si-ias 
• . 	: 	autarquias, fundações que instituir ou manter; 

II - cinqüenta portento do produto da arrecadação do imposto da 
. .  União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos 

imóveis em seu território situados, cabendo-lhe a totalidade, 
quando da hipótese de opção, a que se refere o art. 153, § 4°1  III, da 
Constituição Federal; 
III - cinqüenta por cento da arrecadação do Estado da Bahia do 
imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados 
em seu território; 
IV - A quota-parte de vinte cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado da Bahia sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

1  serviços de transporte interestadual e intennunicipal e de 
comunicação, na forma do art. 158, parágrafo único, 1 e II, da 
Constituição Federal; 
V - A quota-parte de vinte e três inteiros e cinco décimos por 

• 	• 	cento do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e 
.............................. . 	proventos 	de 	qualquer 	natureza 	e 	sobre 	produtos 

• 	• 	industrializados, mediante repasse ao Fundo de Participação dos 
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Municípios, a partir de transferências mensais, na copiosa 
proporção do índice apurado pelo Tribunal de Contas da União, 

.........
.1 

	

	 .- .. . após informação oficial e anual oferecida pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas sobre o contingente 

	

.......... . 	. populacional do Município de Serra do Ramalho; 
VI - A quota-parte de vinte e cinco por cento dos recursos 
recebidos pelo Estado da Balua, relativos ao produto ca 
arrecadação pela União do imposto sobre produtos 
industrializados, piopoicionalinente ao valor das respectivas 

. 	
-. 	exportações estaduais: de produtos industrializados, observados 

os critérios estabelecidds no art. 158, parágrafo único, 1 e II, da 
. Constituição Federal; 

VII - A quota-parte de vinte e cinco por cento destinados aos 
- entes municipais, a partir do montante percebido pelo Estado da 

Baina do percentual de vinte e nove inteiros por cento destinado 
aos Estados pela União, com o produto da arrecadação da 
contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no 
art. 177, § 4°, da Constituição Federal, observada a destinação a 
que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo constitucional" 

.....................- 	(NR) 

Ari 65 Fica instituído o art. 103A e 103-13, da Lei Orgânica Municipal, 

:passara a vigorar com a seguinte redação: 	- 

. 	,... 	.: 

	

:- -, 

	 "Art. 103-A. O Município acompanhará efetivamente os cálculos 
...... 	... . 	das quotas e a liberação de sua participação nas receitas 

tributárias a serem repartidas pela União e pelo Estado da Bailia, 
na forma da lei complementar, nos termos do art. 161, III, da 
Constituição Federal." (NR) 

-"Art. 103-B.. O Município divulgará, até o último dia do mês subseqüente ao 
da an-ecadação, o montante an-ecadado de cada um dos seus próprios 

- - - -. - 	-. 	bbutos e o valor dos recursos auferidos, mediante as transferências 

-. 	 --.: 	realizadas."(NR) 

e 
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Art. 66 O ar t. 111 0, da Lei Oigâruca Municipal de Seira do Ramalho, passara a sei vigei  

com b seguinte texto: 

"Art. 171. Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerão: 
• 1- o plano plurianual; 

11 - as diretrizes orçamentárias; 
- 	111-os orçamentos anuais. 

• - - 	•:1. 	§ 1° A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de founa 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração publica 
inumcipal para as despesas de capital, e outras delas decorrentes, e para as 

-• 

 
relativas aos programas de duração continuada.  
§ 20  A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração publica municipal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subseqüente, orientara a elaboração da lei orçamentária 
anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. 
§ 30 O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução orçamentário.  

• 	: 	 § 40 Os planos e programas municipais previstos nesta Lei Orgânica serão 
• -. .. 

	

	 elaborados em consonância com o plano plurianual e. apreciados pela 
Câmara Municipal, sempre, quando possível, após discussão com entidades 

... 	representativas da comunidade. 

§ 5'A lei orçamentária anual compreenderá: 
1 - o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo 

- 	 -. 	 . 	 . 	
. . 

 

Municipais, seus findos, órgãos e entidades da administração pública; 
11 - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 

	

-: 	 - 	 •• 	 - 	 § 60  O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do 
• . . . - efeito, sobre as receitas e .as despesas, decorrente de isenções, anistias, 

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. - 

• . .- 	§ 70 A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da 
receita  e afixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização 

	

• 	para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de 
-. - 	.. 	crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

§ 8°A lei orçamentária anual identificará, individualizando-os, os projetos e 
atividades, segundo a sua localização, dimensão, características principais e 

-. ... 	.. 	custo." NK 

	

Ar T.. 	. -- •. . . . 	t. 67. Fica criado o art. 111-A, da Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho, 

passará a sei' viger com o seguinte texto: 
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—Art. 111-A O orçamento anual do Município devera prever a aplicação dt, 
1 ... 	..: 	pelo menos, vinte e cinco por cento, da receita resultante de impostos; 

compreendida a proveniente de tiansfeiências, na manutenção e 

	

. 	. 	desenvolvimento do ensino público, especialmente, para o pré-escolar, 
• . . .. . . .. •. . infantil e fundamental, assim como, no mínimo, quinze pontos percentuais, 

sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 
recursos de que tratam os afls. 158 e 159, inciso i, alínea b e § 30, da Carta 
Magna de 1988, para as ações e serviços públicos de saúde, nos termos do 

. -. • 	
: :. art. 211, § 2°, 212, da Constituição da República, e art. 77, inc. 111, do 

1. 	. 
 

correlato AflCT."(NR) 

r. 	.....•. 	. 	•.• 	.. 
Ad 68 Fica instituido o art. 111-B da Lei Oigmca Municipal de Beira do Ramilho 

que passara a vigorai respectivamente, com os seguintes textos 

"Art. 111-E. Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes 
............. 	• 	. 	. orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Prefeito à Câmara 

• 	 .1 	 . Municipal, nos termos da lei e nos seguintes prazos: 
1- diretrizes orçamentarias ate 30 de abril, 
II - plano plurianual e orçamento anual até 31 de outubro. 
Parágrafo único: Aplicam-se aos projeto. mencionados neste artigo, no que 
tão contrariar o disposto neste capítulo as dentais normas relativas ao 
processo legislativo." (NR) 

Art. 69 Ficam citados os nUs 111-C 111-D, 111-E e 111-E com as seguintes redações:  
. 1. 

"Art. 111-C. Não tendo o Poder Legislativo recebido a proposta de 
orçamento anual até a data prevista no art. 111-B, será considerada como 
projeto, a lei orçamentária vigente, pelos valores da sua edição inicial, 

............. . . . . . monetariamente corrigido pela aplicação do índice inflacionário oficial 
utilizado pelo Governo Federal, respeitado o princípio do equilíbrio 
orçamentário." (AC)  

	

1. . 	 "Art. iii-a Aplicar-se-á, para o ano subseqüente, a lei orçamentária 
vigente, pelos valores da edição inicial, monetariamente corrigido pela 
aplicação de índice inflacionário oficial utilizado pelo Governo Federal, 
caso o Legislativo, até 31 de dezembro, não tenha votado a proposta de 
orçamento." (AC) ................ 

"Art. 111-E. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até o 
último dia de cada Inês, a posição da Dívida Fundada Interna e Externa e da 
Dívida Flutuante do Município no mês anterior, indicando, dentre outros 
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- 	
- 	- dados, o tipo de operação de crédito que a originou, as instituições credoras, 

as condições conh atuais, o saldo devedor e o perfil de amortização / (A c) 

"Ait 111-E O balancete relativo a receita e despesa do mês anterior será 
• encaminhado à Câmara pelo Poder Executivo e publicado, mensalmente, até 

o dia 20, no Diário Oficial do Município." (AC) 
± 

Art. 70 O art. 128, da Lei Orgânica Municipal de Seira do Ramalho, vigerá 

• 	- 	com o seguinte texto: 

..... 
"Art 128. O Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal, em 
caso de não cumprimento do dever constitucional de prestar 

- 	 contas, incorrerão em crime de responsabilidade, nos moldes do 
• 	..:-.: 	-: 

 

Decreto-Lei n°. 201/67, e em ato de improbidade administrativa, 
confonne a Lei n°. 8.429192." (NR) 

Art. 71 O art. 131 vigerá com a seguinte redação 

"Art. 131. Os Poderes Legislativo e Executivo poderão manter, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de 
1 - avaliar o cumprimento das metas previstas, no Plano 

• ................................................Plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
• 	 . 

 
orçamentos do Município; 

••••••-: 	 . . II - comprovài a legalidade e avaliar os resultados quanto à 

-__ 	............... . . ., . 	eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
.  órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 

aplicação de recursos públicos municipais ou entidades de direito 
privado; 

. . . . . 	.. . III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres do Município; 

•. IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 
§ 1° Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarer; 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, delas. 
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U 

1 	darão ciência à Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara 
Municipal, sob pena de responsabilidade solidaria 

2° Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 

- 

	

	: ilegalidades perante a Comissão Permanente de Fiscalização da 
Câmara Municipal." (A 

• •: 	Art. 72. Fica criado o art. 131-A, da Lei Orgânica Municipal, que passará a 

Viger com os seguintes dispositivos: 

137-A. O Poder Executivo instituirá e manterá sistema de 
controle interno para: 
1- criar condições indispensáveis afim de assegurar a eficácia do 
controle externo e regularidade da realização da receita e despesa; 
II - acompanhar as execuções de programas de trabalho e de 
orçamento; 
III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores,' 
IV- verificar a execução dos contratos; 
V - fiscalizar a aplicação dos recursos e execução de convênios, 
visando a prestação de contas, no que couber, ao Estado e à 
União; 
VI - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento; 
VII - comprovar a legalidade de atos e avaliar os resultados 
quanto à 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; 
VIII - exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; - 
IX - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 
§ 1° Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob pena 
de solidariedade com o infrator, são obrigados a dar ciência à 
Câmara Municipal e, concomitantemente, ao Tribunal de Contas 
dos Municípios. 
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' 2°  Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 
de classe é parte legítima para denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante a Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas 
dos Municípios. 
§ 3° O controle interno previsto neste artigo abrangerá: 
1- o acompanhamento da execução do orçamento municipal e dos 
contratos e atos jurídicos análogos; 

. '.'. . 	II - a verificação; 
a) da regularidade e contabilização dos atos que resultem na 
arrecadação de receitas e na realização de despesas; 
b) da regularidade e contabilização de outros atos que resultem 
na aquisição ou extinção de direitos e obrigações; 
c) o registro de fidelidade funcional dos agentes da administração 
e do responsável por bens e valores públicos. 
III - a aplicação nos termos da Lei Complementar n°. 101, de 
04.05.2 000. 
§ 4 1  Dentro dos prazos fixados. pelo. Tribunal de Contas dos 
Municípios, o Poder Público Municipal submeterá as contas da 
administração direta e indireta ao sistema de controle externo, 
mediante encaminhamento ao referido Tribunal e à Câmara 
Municipal. 
§ 5° As contas referentes à aplicação de recursos transferidos do 
Estado ou da União serão prestadas na forma disciplinada pela 
legislação estadual e federal, conforme a procedência, podendo o 
Município suplementá4as sem prejuíio da inclusão na prestação 
anual de suas contas." (NR) 

Art. 73. O CAPÍTULO VIII - DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, 

passará a vigorar com o art. 131-B, com a seüte redação: 

"Art. 131-B. São, bens municipais, os imóveis, por sua natureza ou acessão 
física, e os móveis que atualmente sejam do seu domínio, ou a ele pertençam, 
bem assim os que lhe vierem a ser atribuídos por lei e os que se incorporai-eYli 
ao seu patrimônio por ato jurídico perfeito, e ainda: 
1 - os que atualmente lhe pertencem, que vier a adquirir ou lhe forem 
atribuídos,' 
11 - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 
depósito, ressalvadas, neste caso, nafonna da lei, as decorrentes de obras da 
União e do Estado; 
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111 - as terras devolutas situadas em seu território que não estejam 
compreendidas entre as da União e do Estado; 
IV - a rede viária municipal, sua infra-estrutura e bens acessórios," 
Parágrafo único. Todos os prédios públicos municipais serão pintados, 
essencialmente, com as cores constitutivas da bandeira do Município de 
Serra do Ramalho, sendo vedada qualquer conduta contrária à prevista 
neste dispositivo." (NR) 

Art. 740 art. 133 passará a vigorar com a seguinte redução 

:110 ()íiu.iOI do 
Serra do Ramalho 28 de Dezembro de 2012 

45-Ano V- N°95 

"Art. 133. A alienação, ogtuvame ou cessão de bens municipais,a qualquer 
título, subordinar-se-ao à existência de interesse público, devidamente 
justificado, que serão precedidos de avaliação e obedecerá as seguintes 
normas: 
1- quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, avaliação prévia e 
licitação, quando móveis, dependerá dos mesmos requisitos, dispensada a 
licitação nos casos de doação, que será permitida, exclusivamente, para fins 
assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, justificado pelo 
Poder Executivo; 
II 

- a doação ou utilização gratuita  de bens imóveis depende de prévia 
autorização legislativa; 

. . . 	 IIÏ - os bens móveis declarados iizeiíveis em processo regular poderão ser 
alienados, cabendo doação soinente nos casos em que a lei especificar; 
IV - a venda S  aos proprietários de imóveis lenheiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificações, resultantes de obras 
públicas, dependerá apeias de prévia avaliação e autorização legislativa, 
dispensada a licitação, enquanto que as áreas resultantes de modificações de 
alinhamentos 	serão 	alienadas 	nas 	mesmas 	condições, 	quer 	seja;:i 
aproveitáveis ou não. 
Pai agi afo único A expedição de titulo de propriedade definitivo ao posseiro 

. 	 -. . 	 . 	

. 	 de terreno do município, legittnação de posse administrativa, a ser previsto 
em Lei Municipal, será conferido, desde que o imóvel tenha sido incorporado 
ao patrimônio público municipal, originário de terras devolutas, mediante 
declaração de domínio público, através de procedimento discriminatório.,' 
(NR) 

Art. 75 	O art. 139, constante da Lei Orgânica Municipal de Seria do 

:. - 	

•- 	Ramalho, vigorará com a redação, abaixo transcrita; 
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t. 77. O art. 146, DO CAPÍTULO IX - DAS OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS, será acrescido do art. 14-A 

- 

rv: 

flH 

"Art. 145-A. A política de desenvolvimento urbano, executada 
« . pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 

em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes, visando assegurar: 
1- - o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu 

7 território; 
II - o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de 

• moradia, transporte coletivo, saneamento básico, infra-estrutura 
viária, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, abastecimento de 
alimentos, energia elétrica, água e combustível, assistência 
social, policiamento, comunicação, limpeza pública com coleta e 
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tratamento do lixo e as oportunidades econômicas existentes no 
• 	 Município; 

•- 	 III - a segurança e a proteção do patrimônio paisagístico, 
- - 	

- -; - 	- 	arquitetônico, cultural e histórico; 
- 	- - - - -- 	- 	IV- a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente, 

-- - 	- - - -: - - 	V - a qualidade estética e referencial da paisagem natural e 
- 	- -- - - -- 	- agregada pela ação humana. 

fl 	- - -- - - - 	§ - 1° O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o 
instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana e de orientação de todos os agentes públicos e 

- 	- - - - 	- privados que atuam na cidade, devendo abranger a totalidade do 
- - - 	- 	- 	-. 	território do Município, definindo as diretrizes para o uso do solo 

- 	- - - - 	- - 	e para os sistemas de circulação; condicionados às 
- 	- -: - - - 
	potencialidades do meio físico e ao interesse social, cultural e 

A 	- 	- 	- - 	- - - - 	ambiental. 	 - 
- - -. 	- - -- 	

- 	2 1  A propriedade urbana cumpre a sua função social quando 
-- 	- 	- 	-- 	- 	-- 

 
atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor e na legislação urbanística dele 

- - - - - 	- 	- - -- - 	- 	- - 	decorrente. 
- 	 - - 	

- 	§ 39 Para assegurar o pumprimento da -função social da 
propriedade o Município devera 

-- - - - - - 	1 - prevenir :distorçõés::e  abusos no - desfrute econômico da 

	

-- - - 	propriedade urbana e coibir o uso especulativo da terra como 

- 	- 	- 	- - 	reserva de valor; 	- 
- - - 	- 	- - - 	II - assegurar o adequado aprovêitqmento, pela - atividade 

imobiliária, do potencial dos terrenos urbanos, respeitados os 
- - 	- - - 	limites da capacidade instalada dos serviços públicos; 

- - 	--- -- - - 	- 	III - assegurar a justa distribuição dos ônus -e encargos 
- 	- 	- - 	- - 	decorrentes das obras - e serviços de infra-estrutura -urbana e 

- 	- - 	- recuperar para a coletividade a valorização imobiliária 
- - 	- 	decorrente da ação do Poder Público. 

	

- - •.* 	-- 	§ 4° O direito de construir será exercido segundo p5 princípios 
- - 	- - 1 - - - - - previstos neste capítulo e critérios estabelecidos em lei, 	- 

- - - - - - - 

	

	§ 5° Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão 
pagos com prévia e justa indenização em dinheiro, salvo nos - - 

- - 	- 	- - 	- 	casos do inciso III, do parágrafo seguinte. - - 	- 	- - 
	§ 6° O Podei- Público Municipal, mediante lei específica para área 

- 	-: -- - - 	incluída no plano diretor, poderá exigir do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

-- 	- 	- 	- 
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promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
- sucessivamente de: 

1 - parcelamento ou edificação compulsórios, no prazo fixado em 
lei municipal; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, 
progressivo no tempo; 

. - . 	III - desapropriação com pagamento mediante título de dívida 
• 	. 	 pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 

• com prazo de resgate de até 10 (dez) anos, em parcelas anuais 
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 

	

• 	1 	 juros lega-is. 
§ 70  Entende-se por solo urbano aquele compreendido na área 
urbana e na área de expansão urbana. 

• 	. 	§ 8°A alienação de imóvel posterior à data da notificação, para o 
- especificado no § 6° não interrompe o prazo fixado para o 

parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios," (hIR) 

78. O art. 146, da Lei Orgânica Municipal, também será acrescido do 

mi 146-B ao mi 146-1, os quais vigorarão com a seguinte redação:  

"Art. 146-B. O Município, para cumprir o disposto no art. 14-A, 
- 	. . 	promoverá igualmente: 	 - 

1- o controle da implantação e do funcionamento das atividades 
-. 	industriais, comerciais, institucionais, de serviços, do uso 

- - 	 residencial e da infra-estrutura urbana, das economias geradas no 
-__ •. 	 . 	processo de urbanização; 

II - a correta utilização de áreas de risco geológico e hidro lógico, 
e outras definidas em lei, orientando e fiscalizando o seu uso e 
ocupação, bem como prevendo sistemas adequados de escoamento 

- 	 e infiltração das águas pluviais e de prevenção da erosão do solo; 
III - o uso racional e responsável dos recursos para quaisquer 

-. 	finalidades desejáveis; 
IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse 
• histórico, 	urbanístico, social, 	ambienta[, 	arquitetônico, 

:. 	 paisagístico, cultural, turístico, esportivo, e utilização pública, 

	

• - 	-. 	de acordo com a sua localização e características; 
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- _•-. 	V - ações precipuainente dirigidas às moradias coletivas 
objetivando dotá-las de condições adequadas de segurança e 

H 	 .-. 	salubridade; 
VI- o combate a todas asformas de poluição ambiental, inclusive 

• -- 	 -:. 	 a sonora e nos locais de trabalho; 
-- 	 . 	VII - a preservação dos fundos de vale de rios, córregos e leitos em 

cursos não perenes, para canalização, áreas verdes e passagem de 
- 	. . 	. .pedestre. 

Parágrafo afo muco O Município formulará o Plano Municipal de 
Saneamento Básico e; o Sistema de. Coleta, Transporte, 
Tratamento e Disposição do Lixo, neste último caso, utilizando 
processos que envolvam sua .reciclagem, e participara, 

: isoladamente, ou em consórcio com outros Municípios da mesma 
•c . 	. 	 . 	reão, constituindo-se o sistema integrado de gerenciamento de 

recursos hídricos e coleta de lixo." (Ac 

"Art. 146-C. O Município poderá, nafonna da lei, obter recursos 
junto à iniciativa privada para t aquisição de obras e 
equipamentos, através de operações urbanas." (AC) 

"Ar t. 146-D O Município, para assegurar os princípios e 
diretrizes da política urbana, poderá utilizar, nos ternos da lei, 

2 dentre outros institutos, o direito de superficie, a transferência do 
direito de construir, a requisição urbanística e a contribuição de 
melhoria. - 
Parágrafo único. Equiparam-se aos instrumentos de que trata o 
caput, para idênticas finalidades, 

0 instituto da usucapião 
especial de imóveis urbanos, de acordo com o que dispuser a lei." 
(AC) 

"Art. 146-E. Para a efetivação da política de desenvolvimento 
2 . 	 . 	urbano, o Município adotara legislação de ordenamento do uso 

do solo urbano, compatível com as diretrizes do plano diretor." 
2.:: 	•;-•. 	:. 	(AG 

2 --- 	- •-.: 	- "Art. 146-F. A realização de obras, a instalação de atividades e a 
- 	

. 	 prestação de serviços por órgãos públicos municipais, estaduais 
. . 	. 	- dii federais e entidades particulares, não poderão contrariar as 
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1 diretrizes do plano diretor e dependerão de prévia aprovação do 
.tVlunwípio, atendidos seus interesses e conveniências 

	

A. 	 .• . . . Parágrafo único. A prestação de serviços e a realização de obras 
públicas por entidades vinculadas ao Município, ao Estado ou à 
União deverão ser obrigatoriamente submetidas ao Município 
para aprovação ou compatibilização recíprocas." (AC) 

	

_ 	. 
- 	 "Art. 146-G. O Município instituirá a divisão geográfica de sua 

área em distritos, a serem adotados com base para a organização 
de prestação dos diferentes serviços publicos "(AC) 

• "Art. 146-11. Os bens públicos municipais dominicais, sendo estes 
os que integram o patrimônio do Poder Público, não utilizadcs, 

	

fl. 	 :. 	
.. 	 serão prioritariainente destinados, na forma da lei, a 

1 	 assentamentos da população de baixa renda e à instalação de 
. 	. . 	equipamentos coletivos; assegurada a preservação do meio 

ambiente." (AO 

"Art. 1464 Os projetos de implantação de obras ou 
equipamentos, de iniciativa pública ou privada, que tenham, nos 
termos da lei, significativa repercussão ambiental ou na infra-
etrutura urbana, deverão vir acompanhados de relatório de 
impacto de vizinhança 
§ 1° Copia do relatório de impacto de vizinhança será fornecida 

	

A . 	 . 	gratuitamente quando solicitada, aos moradores da área afetada 
. 	e suas associações. 

§ 2° Fica assegurada pelo órgão publico competente a realização 
de audiência pública, antes da decisão final sobre o projeto, 
sempre que requerido na forma da lei, pelos moradores e 
associações mencionadas 110 § 1°." (AC) 

t. 79. Oàrt. 159, do CAPÍTULO X - DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL, 

SEÇÃO 1, DISPOSIÇÕES GERAIS, da Lei Orgânica Municipal, passa a ter, 

na integra, o seguinte texto: 
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"Art. 159. O Município organizará sua administração e exercerá 
• 	 suas atividades com base num projeto de planejamento, de 

- 	caráter permanente, descentralizado e participativo, como 
- instrumento de democratização da gestão da cidade, de 

	

- 	estruturação da ação executiva e orientação da ação dos 
particulares. 

• 	 §• 1° Considera-se processo de planejamento, a definição de 
- 	objetivos determinados em função da realidade local e da 

- - 	manifestação da população, a preparação dos meios para atingi- 
• 	: 	los, o controle: de sua aplicação é a avaliação dos resultados 

• 	 obtidos. 
- 	§2° Os planos integrantes do processO de planejamento deverão 

- 	ser compatíveis entre si e seguir as políticas gerais e setoriais 
• 	segundo as quais o Município organiza sua ação. 

	

• 	§ 3° É assegurada a participação direta dos cidadãos, em todas as 
• 	 fases do planejamento municipal, na forma da lei, através das 

• 	- 	 suas instâncias de representação, entidades e instrumentos de 
participação popular. 
§ 4° Lei disciplinará a realização, a discussão, o 
acompanhamento da implantação, a revisão e atualização dos 

• - 	planos integrantes do processo de planejamento." (A 

Art. 80. O art. 163, do CAPÍTULÕX - DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL, 

• SEÇÃO 1, DISPOSIÇÕES GERAIS, da Lei Orgânica Municipal, passa a ter,  

na íntegra; o seguinte texto: 

"Art. 163. Integram o processo de planejamento os seguintes 
planos: 

• 	1 - o plano diretor, de elaboração e atualização obrigatória; 
II - o plano plurianual; 

	

• 	III- os planos específicos/./AC) 

Art. 81. Ficam criados os arts. 163-A e 163-E, da Lei Orgânica Municipal, 
que passam a ter os seguintes textos: 

"Art. 163-A. Os planos vinculam os atos dos órgãos e entidades 
da administração direta e indireta municipal. 
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Parágrafo único. A lei disporá sobre os procedimentos e meios 

	

• 	 . 	necessários à vincidação dos atos da administração, aos planos 
• 	 .. . . . 	integrantes do processo de planejamento." (AC) 

- "Art. 163-B. Compete ao Município implantar e manter 

	

__ 	• 	. 	. . - 	atualizado o sistema municipal de informações sociais, culturais, 
. . . . econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-

territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais e 
outras de relevante interesse para o Município, garantindo seu 
acesso aos munícipes 
§ 1° O sistema de informações deve atender aos princípios da 
simplificação, econonucidade, pi ecisão e segurança 
§ 2° Os agentes públicos ë privados ficam obrigados a fornecer ao 
Município, nos termos da lei, todos os dados e informações 
necessárias ao sistema. 

• 	. . 	. § 3° O sistema de informações estabelecerá indicadores 
econômicos, financeiros, sociais, urbanísticos e ambientais, 
dentre outros, mantendo-se atualizado, de forma a permitir a 
avaliação, pela população, dos resultados da ação da 
administração." (AQ 

Art. 82. O CAPÍTULO VI DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS será distribuído 

érn SEÇÃO 1- DA SAÚDE, SEÇÃO II- DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, 

	

-: 	 • :- DA CULTURA E bo DESPORTO, SEÇÃO III - DOS ESPECIAIS, DA 

-: CRIANÇA E DO IDOSO, SEÇÃO IV - DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, SEÇÃO V - DA POLÍTICA ECONÔMICA, 

SEÇÃO VI- DA POLÍTICA URBANA e SEÇÃO VII- DA POLÍTICA DO 

	

_• .. 	,. .-- MEIO AMBIENTE.. 
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Ait 83 O art. 169, SEÇÃO 1 .- DA SAUDE, DO CAPITULO VI, da Lei 

- Orgânica Municipal, será acrescido dos arts. 169-A a 169-C, que terão, 

respectivamente, o seguinte conteúdo: 

"Art. 169-A, O Município, com participação da comunidade, garantirá o 
direito à saúde, mediante: 
1- políticas que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da 
coletividade, a redução e ei busca da eliminação do risco de doenças e outros 
agravos, abrangendo o ambiente natural, às locais públicos e de trabalho; 
II - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação 
e recuperação da saúde." c'Ac) 

«Art. 169-B. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo 
ao Município dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 
§ 1 0  As ações e serviços de saúde serão executados, preferencialmente, de 
forma direta pelo Poder Público e supletivamente através de terceiros, 
assegurando o estabelecido no ar!. 199, da Constituição Federal. 

2 0 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, vedada ei participação 
direta e indireta ele empresas ou capitais estrangeiros, nos termos no art. 199, 
da Constituição Federal. - 
§ 30 As instituições privadas, ao participarem do Sistema único de Saúde, 
ficam sujeitas às suas diretrizes gerais." (AO 

"Art. 169-C. Compete ao Município; através do Sistema Único de Saúde, nos 
termos da lei, além de outras atribuições: 
1 - a assistência integral à saúde utilizando-se do método epideiniblógico 
para o estabelecimento de prioridades, instituições de distritos sanitários, 
alocação de recursos e orientação programática; 
11 - a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes 
da saúde individual, e coletiva, mediante ações referentes à. vigilância 
sanitária e epidemia lógica, saúde do trabalhador, do idoso, dei mulher, da 
criança e do adolescente, dos portadores de deficiência, saúde mental, 
odontológica e zoonoses; 
111 - permitir aos usuários o acesso às informações de interesse da saúde, e. 
divulgar, obrigatoriamente, qualquer dado que coloque em risco a saúde 
individual ou coletiva; 
IV - participar da fiscalização e inspeção de alimentos, compreendido 
inclusive o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e água para o 
consumo humano; 
V - participar da fiscalização e controle da produção, armazenainento, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoaí-ivos, 
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tóxicos e teratogênicos, bem conto de outros medicamentos, equipamentos 
- 	iinunobiológicos, hanoderivados e insumos; - 	

VI - assegurar à mulher a assistência integral à saúde, pré-natal, no parto e 
- - 	pós-parto, bem como nos termos de lei federal, o direito de evitar e 

• 	 interromper a gravidez, sem prejuízos para a saúde, garantido o atendimento 
• 	na rede pública municipal de saúde; 

• : 	 VII - resguardar o direito à auto-regulação da fertilidade com livre decisão 
do homem, da mulher ou do casal, tanto para exercer a procriação, como 
para evitá-la, provendo meios educacionais, científicos e assistenciais para 

1 

	

	 assegurá-lo, vedada qualquer forma coercitiva ou de indução por parte de 
instituições públicas ou privadas, 
VIII - participar, no âmbito de sua atuação, do Sistema Nacional de Sangue, 

• 	 componentes e derivados; 
IX -fomentar, coordenar e executar programas de atendimento enzergeIl.cia; 
X - criar e manter serviços e programas de preservação e orientação contra 

- 	 •. 	 -- 	 - 	

- 

 

entorpecentes, alcoolismo e drogas afins; 	 - 
-. 	 XI - coordenar os serviços de saúde mental abrangidos pelo Sistema Unico 

: 	de Saúde, desenvolvendo inclusive ações preventivas e extra-hospitalares e 
• 	 - implantando emergências psiquiátricas; responsáveis pelas interna ções 
- •. 	 psiquiátricas, junto às emergências gerais 4o Município; • 	

XII - fiscalizar e garantir o respeito aos direitos de cidadania do doente 
• 	 mental, bem como vedar o uso de celas-fortes e outros procedimentos 

• 	 violentos e desumanos, proibindo interna ções compulsórias, exceto aquelas 
• 	 previstas em lei; 

XIII -facilitar, nos termos da lei, a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fins de transplante; 

• 	
XIV - regular o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal de 
-Saúde; 

• 	 XV- a administração do Fundo Municipal dá Saúde; 
XVI - o planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente e de 

• 	 saneamento básico no âmbito do Município, em articulação com os demais 
órgãos governamentais; 
XV1I - a execução, no âmbito do Município, dos programas e projetos 
estratégicos para o enfrentamento das prioridades nacionais, estaduais e 

• municipais, assim como situações emergenciais; 
XVIII — a complementação das normas referentes às relações com o setor 

-. 	 privado e a celebração de contratos com serviços privados, de abrangência 
municipal;  
XIX - o planejamento e execução das ações de controle das condições dos 

• 	 ambientes de trabalho, e dos problemas de saúde com ele relacionados; 
• 	 XX - a celebração de consórcios intermunicípais, para formação de sistemas 

de saúde quando houver indicação técnica e consenso das partes. 
Parágrafo único, O serviço de atendimento médico do Município poderá 

• - 	 oferecer ao usuário, quando possível, formas de tratamento de assistência 
alternativa, reconhecidas -pele órgão competente." (AC) 
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At. 84. Fica criado o art. 176-A, da Lei Orgânica Municipal, que terá,, o 

•--. seguinte conteúdo: 	- 
-. 

"Art. 176-A. Fica criado o Conselho Municipal de Saúde, órgão normativo e 
•. - deliberativo, com estrutura colegiada, composto por representante do Poder 

Público, trabalhadores da saúde e usuários que, dentre outras atribuições, 
deverá promover os mecanismos necessários à implementação da política de 
saúde nas unidades prestadoras de assistência, nafonna da lei. 
Parágrafo único. O Sistema único de Saúde do Município promove/á, na 
forma da lei, conferências de saúde e audiências públicas periódicas, como 

• - 	: 	mecanismos de controle social de sua gestão." (AG) 

Art. 85 Fica o art. 175, da Lei Orgânica Municipal, acrescido dos incisos VI 

• 	 e.VIJ, que terão os seguintes conteúdos: 

Art. 175.(...) 
VI - É vedada a nomeação ou designação, pata cargo ou função de chefia ou 
asscssoramento na arca de saúde, em qualquei nível, de pessoa que participe 
na direção, gerência ou admimstiação de entidade ou instituição que 
mantenha contrato com o Sistema Único de Saúde, ou seja, por ele creditada.  
Vii - Para atendiineito de necessidades coletivas urgentes e transitórias, 
decorrentes da situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de 

• . 	 .• . 	. 	ocorrência de epidemias, o Poder Público poderá requisitar bens e serviços, 
de pessoas naturais e juridicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. 

ArL86. Fica o art. 178, dâ Lei Orgânica Municipal, acrescido do parágrafo 

único, que terá, o seguinte conteúdo: 

1. 	. 	. 

 

Art. 178G.j 
• 	 Parágrafo Único- É vedada a destinação de recursos públicos, a título de 

auxílios ou subvenções, a estabelecimentos privados de saúde com fins 
- . 	• 	lucrativos." (A 

• 	Av; Norte, &n - Centro - Serra do Ramalho - BA - CEP - 47.630-000 
Fone: (77) 3620-1450 Fax: 3620-1349 

-. 

-- 	 - 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LBAEUX+GP18N9NFTTURYIG 

A. 	- 	Esta edição encontra-seno sito: www.camara.serradoramaIho.baio.org.br  em servidor certificado LCP-BRASIL 



Sexta-feira .: 	 Dano Oíteial do 
78 de Dezembro de 2012 	 Serra do Ramalho 	LEWSLATR 

%ÀWÚWA MUNICIPAIS 
: 	 ESTADO DA BAHIA 

1" 	 PODER LEGISLATIVO 	 / S 
ÇÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO 

Art.,87 O art. 181, SEÇÃO II, DA PAMILIA, DA EDUCAÇÃO, DA 

CULTURA e DO DESPORTO, DO CAPÍTULO VI da Lei Orgânica 

.Municipal, será acrescido dos art. 181-A, 181-B e 181-c, com o seguinte 

c. 

	

• 	
"Art. 181-A. A educação ministrada com base nos princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, no Constituição Estadual 
e nesta Lei Orgânica; e inspirada nos sentimentos de igualdade, 

• liberdade, e solidariedade, será responsabilidade do Município, 
que a organizará corno sistema destinado a universalização de 
ensino fundamental•e da educação infantil. 

• •. :. 	§ 1 1  O sistema municipal de ensino abrangerá o nível 
fundamental e da educação infantil, estabelecendo normas gerais 

- - de funcionamento para as escolas públicas municipais e 
: 	particulares nestes níveis, no âmbito de sua competência. 

• • 	 § 2° Fica criado o Conselho Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte, órgão normativo e deliberativo, com estrutura colegiada, 

• 	- 	composto por representantes do Poder Público, trabalhadores da 
• 	educação e da comunidade, a ser regulamentado por lei específica. 

• - § 3 0  O Plano Municipal de Educação será elaborado pelo 
Executivo em conjunto com o Conselho Municipal de Educação, 

- - Cultura, Esporte c Turismo, - consultados os Órg&os 
descentralizados de gestão do sistema municipal de ensino e 

• 	comunidade 	educacional, sendo 	ouvidos 	os 	órgãos 
• 

	

	representativos da comunidade, consideradas as necessidades das 
diferentes regiões do Município." (A 

	

• 	"Art. 18I-B. Na organização e manutenção do seu sistema de ensino, o 
Município atenderá ao disposto no art. 211 e §§ da Constituição Federal e 
garantirá gratuidade e padrão de qualidade de ensino. 
§ 1 0  A educação infantil, integrada ao sistema de ensino, respeitará as 
características próprias dessa faixa etária, garantindo uS processo cuntínuo 
de educação básica. 

• 	 § 2 0  A orientação pedagógica da educação infantil assegurará o 
desenvolvimento psicomotor, sócio-cultural e as condições para garantir a 

-. 	. • 
	alfabetização. 

§ 30 A carga horária mínima a ser oferecida no sistema municipal de ensino 
será de 4 horas diárias em 5 dias da semana. 

Av. Nade, s/n - Centro - Serra do Ramalho - BA - CEP —47.630-000 
. 	 Fone: (77) 3620-1450 Fax: 3620-1349 

	

•• . 	• 	CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LIBAEUX+GPI8N9HFTTURYIG 

Esta edição encontra-se no site: www.camara.serrddoramaIho.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 



	

r 	 - 

D a Ofid 	 Sexta ÍE 

	

9 	LEGGLATVO 	 Serra do Ramalho 	 28deOazembrode2( 

cAMARA MUNICIPA&, 

	

9 	.ü41 ESTADO DA BAHIA 
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO 
CNPJ 63 179 261/0001-30 	

rUAOftRANÇA 

§ 4° O ensino fundamental, atendida a demanda, terá extensão de carga 
horária ate se atingir ajoinada de tempo integral, em caráter optativo pelos 

-. 	 pais ou responsáveis, a ser alcançada pelo aumento protssi'oo da 
- 	. 	

atualmente verificada na rede pública municipal. 

	

-: 	
5° Será garantido o atendimento à saúde, proteção e assistência às 

'crianças, assim como a sua guarda durante o horário escolar. 
60 E dever do Município, através da rede própria, com a cooperação do 

Estado, o provimento em todo o território municipal, de vagas em número 
• 	- - 	':'. 	suficiente para atender à demanda quantitativa e qualitativa do ensino 

fundamental obrigatório eprogressivamente a de educação infantil. 

	

• 	.... 	-. 	• - - 	§. 7° O disposto nà' 6° não acarretará a transferência automática dos 
alunos da rede estadual para a lede municipal 

§ 8°  Compete ao Município recensear os educandos, fazer-lhes a chamada e 

	

• 	
•• . 	. 	. 	. 	.. 	zelar, junto aos pais e responsáveis, pela freqüência à escola. 

5 9° A atuação do Município dará prioridade ao ensino fundamental e de 
educação infantil." (AC) 

• "Art. 181-C. Fica o Município obrigado a definir a proposta educacional, 
respeitando o disposto na Lei de Diretrizes'e Bases da Educação e legislação 
aplicável. 

1 °  O Município 	responsabilizar-se-tipela integração dos recursos .......................... 5 
financeiros dos diversos programas em funcionamento e pela implantação 
da política educacional. 	

.. 	 ..... 

5 2 0  O Município responsabilizai-se-á pela definição de normas, quanto a 
autorização 	de 	funcionamento, 	fiscalização, 	supervisão, 	da t.ção, 
coordenação pedagógica, orientação educacional e assistência psicológica 
escolar, das instituições de educação integrantes do sistema de ensino no 
Município. 

. 	 5 3 0  O Município deverá apresentar as metas, anuais de sua rede escolar em . 

relação a univeisalização do ensino fundamental e da educação infantil" 
(AC) 

Art. -88. Ficam criados os arts. 182-A, 182-8 e 182-C, com as seguintes redações, 

. .respectivamente: 

"Art. 182-A. É dever do Município assegurar: 

1- o transporte escolar gratuito aos alunos, regularmente, matriculados, nas 
escolas municipais, que residem na zona rural. 

- 	 . ' 	 •.. 	

: 	
Parágrafo único. Para atendimento das metas de ensino fundamental e da 
educação infantil, o Município diligenciará para que seja estimulada a 
cooperação técnica efinanceira com o Estado e e União, confonne estabelece 

. 	 •.. 	 •, 	 ' 	
o 'art. 30, inciso VI, da Constituição Federal." (AC) 
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A - 	- 	"Art. 182-E, O Município garantirá a educação visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício consciente da 

• 	. - 	- - cidadania e para o trabalho, sendo-lhe assegurado: 

( 	 - 	 1 o direito de condições de acesso e permanência na escola, ati'rn'és da 
concessão de recursos materiais pedagógicos, de reforço escolar e 

	

-H 	- 	atendimento niédíco-oftalinolóco e médico-odontolóco, nafonnu da Lei; 
II - o direito de organização e de representação estudantil no âmbito do 

	

- 	Município, a ser definido no regimento comum das escolas. 
- Parágrafo único. Lei defiwrá o percentual máximo de servidores do área de 

educação municipal que poderão ser coinissionados em outros oi,gõos da 
administração pública." (Ac 

n.. 

	

. 	"Art. 182-C. O atendimento especializado aos portadores de deficiência dar- 
fl 	 - 	 se-á na rede regular de ensino e em asco las especiais públicas, sendo-lhes 

• 	 . 	 garantindo o acesso a todos os benefícios conferidos aos alunos do sistema 

	

. 	. 	municipal de ensino, provando-se sua letiva  integração social. 

	

- 	. 	§ 1 0  O atendimento aos portadores de deficiência poderá ser efci1 udo, a 
modo suplementar, mediante convênios e outras modalidades de 

	

- - 	 colaboração com instituições sem fins lucrativos, sob supervisão dos órgãos 
públicos responsáveis, que objetivem .a qualidade de ensino, a preparação 

	

• - 	para o trabalho e a plena integração da pessoa deficiente nos teri; os da lei. 
§ 2° Será garantido aos portadores de deficiência a eliminação de barreiras 

• . 	 . 	arquitetônicas dos edifícios escolares já existentes e a adoção de medidas 

	

. 	
. . 	

semelhantes, quando da construção de novas obras." (AC) 

Art. 89. Ficam revogados os arts. 183 e 184 da Lei Orgânica Municipal. 

Art. 90.0 art. 186,.da Lei Orgânica Municipal, passará a viger da seguinte forma: 

"Art. 186. O currículo escolar, desde a educação infantil até o ensino 
fundamental, incluirá conteúdos prograináticos sobre a origem, a história e 
a organização administrativa do Município de Serra do Ramalho, os hinos 
nacional, estadual e municipal, o respeito e a valorização aos direitos 
humanos e à miscigenação da sociedade brasileira, a prevenção e os efeitos 
do uso de drogas, a sexualidade humana e a educação para segurança do 
trânsito. 
parágrafo único, O Município promoverá e apoiará canipanlic.s de 
conscientização sobre a miscigenação do povo brasileiro, afim de combater 
a discriminação sob quaisquer parâmetros, especialmente, a racial, em face 
dos afros descendentes e dos indígenas." (NR) 

.. 

• 	

- 
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Art. 91 O art. 187, da Orgânica Municipal passará a viger da seguinte forma 

	

.-. 	 "Art. 187. O Município aplicará, anualmente, no mínimo, vinte e cinco 
-. - - inteiros por cento da receita resultante de impostos, compreendida a 

	

-: 	proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino 
7- 	 .T 	 fundamental e da educação infantil, nos temias do art. 212, caput da 

Constituição Federal 
• 	- 	 - 	5 1° O Município desenvolverá planos e diligenciará para o recebimento e 

• 	 - 	- 	aplicação dos recursos adicionais, provenientes da contribuição social do 
salário educação de que trata o art. 212,5 5°, da Constituição Federal, assim 

• 	 - 	- 	como de outros recursos, conforme previsão do mesmo dispositivo 

	

-: 	 constitucional, §1°. 
§ 2° Lei fedei ai definirá as despesas que se caracterizam como manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

• 	 : :. 5 3 0  O atendimento ao educando se dará também através de programas de 
- 	 .: .• 	transportes, alimentação e- assistência à saúde, nos termos dos arts. 208, 

• 	 •. 	inciso V7I e 212, § 4°1  da Constituição Federal, e não incidirá sobre a dotação 
• 	. 	 orçamentária do caput/' (NR) 	 - 

ArL 92. Ficam criados os arts; 187-A, 187-B e 187-C, com as seguintes redações: 

	

1 	- 
• 	 . 	"Art. 187-A. O Município. permitirá o uso; pela comunidade, do prédio 

escolar e de suas instalações, durante os fins de semana, férias escolares e 
feriados, na forma de lei, desde que seu uso seja devidamente justificado, 
Parágrafo único. Toda área contígua às unidades de ensino do Município, 
pertencente à prefeitura do Município, será preservada para a construção d 

	

. 	. . 	quadra políesportiva, creche, posto de. saúde, centro cultural e outros 
investimentos sociais públicos." 

"Ai -t. 187-B. O Município publicará, até 30 dias após o encerramento de cada 
mês, informações completas sobre receitas arrecadadas, transferências e 
recursos recebidos e destinados exclusivamente à educação nesse período, 

- 	. . 	. 	. 	bem como a prestação de contas das verbas utilizadas, discriminadas por 
programas." (AC) 

. -- 	 "Art. 187-C. A Lei do Estatuto do Magistério disciplinará as atividades dos 

	

.....................
. 	profissionais do ensino." (AO 

-' 	
:- 	 •• Art. 93. Picam criados os arfe. 188-A, 188-E, 188-C, 188-I), 188-E, 188-P e 188-G da Lei 

Orgânica Municipal nos seguintes termos:  
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"Art. 188-A. O Município garantirá a todos o exercício dos 

. 

	

	direitos culturais e o acesso às fontes de cultura observados os 
princípios da descentralização, apoiando e incentivando a 

. 

	

	valorização e a difusão das manifestações culturais, e adotará 
medidas de preservação das manifestações e dos bens de valor 

r-. 	 ... 	 . 	histórico, artístico e cultural, bem como das paisagens naturais e 
construídas, notáveis e dos sítios arqueológicos. 

-. 	 - § 1° O disposto neste artigo abrange os bens de natureza material 
-. . . •. e imaterial, tomados individualmente, ou em conjunto, 

relacionados com a identidade, à ação e à memória, dos diferentes 
grupos formadores da sociedade, incluídos: 
I - asfonnas de expressão; 

.- II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

A . 	. . - •• .. 	IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
- ... 	- 	destinados às manifestações culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontoógico, ecológico, científico, 
turístico e arquitetônico; 

• - 	. VI - as conformações geonioifo lógicas; os vestígios e estruturas 
de arqueologia histórica, a toponímia dos edificios e conjuntos 
arquitetõnicos, as áreas verdes e os mobiliários urbanos 

-. 	. 	detentores de referência histórico-cultural. 
• . 	§ 2° O teatro de rua, 'Ia música, por suas múltiplas formas e 

instrumentos, a dança, a expressão corporal, o folclore, as artes 
- 	.plásticas, as cantigas de roda, entre outras, são consideradas 

manifestações culturais. 
- -. 	§ 3° Todas às áreas públicas, especialmente os parques, jardins e 

- 	
- 	praças, são abertas às manifestações culturais. - . 
	"Art. 188-B. O Município apoiará e incentivará a valorização, a 

• 	produção e a difusão das manifestações culturais, 
prioritariamente, as ligadas, de modo estreito, à sua história, à 
sua comunidade e aos seus bens, ati,avés dos órgãos competentes: - . . 
	1 - a criação, manutenção, conservação e abertura de teatros, 

.. 	 bibliotecas, arquivos, museus, casas de cultura, centros de 
• 	.. 	- . documentação, centros técnico-científicos, centros com unitários 

• 

	

	de novas tecnologias- de difusão e -bancos de dados, como 
• - insütções básicas detentoras da ação permanente, na 

integração da coletividade com os bens culturais; 

• 	 . 	 . 	 . 	

.. 	 • 
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II - a proteção das manifestações religiosas, das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras e as de outros grupos 
participantes do processo deformação da cultura nacional; 
III - a integração de programas culturais com os demais 
Municípios; 

	

1 	 IV - programas populares de acesso a espetáculos artístico- 
culturais e acervos das bibliotecas, museus, arquivos e 

- 	 congêneres; 
__- --- 	- 	. 	V - promoção do aperfeiçoamento e- valorização dos profissionais 
'-. 	 que atuam na área da cultura; 

• 	1 	VI - a participação e gestão da comunidade nas pesquisas, 
identificação, proteção e promoção ção do patrimônio histórico e no 

	

- 	 processo cultural do Município." NR) 

	

• 	 "Art. 188-C. O Poder Municipal providenciará, na forma da lei, a 
1 	: 	 proteção do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e 

arquitetõnico, através de: 
• 	 1 - preservação dos bens imóveis :de valor histórico, sob a 

perspectiva de seu conjunto; 

	

1 . 	 II - custódia dos documentos públicos; 
III- sinalização das informações sobre a vida cultural e histórica 

_ 	-• 	- 	 da cidade; 

	

• 	 . 	1 
 

IV- desapropriações; 

	

- .. -• 	
V- identificação e inventário dos bens culturais e ambientais, 
Parágrafo único, A lei disporá sobre -sanções para os atos 
relativos à evasão, destruição -e descaracterização de bens de 
interesses histórico, artístico, cultural, arquitetõnico ou 

• ambiental, exigindo a recuperação, restauração ou reposição do 
bem extraviado ou danificado." (AC) 

-, 	"Art. 18$-D. O Município estimulará, na forma da lei, os 
• 	 empreendimentos privados que se voltem à criação artística, à 

preservação e restauração do patrimônio cultural e histórico." 
Ac 

"Art. 188-E. O Município poderá conceder, na forma da lei, 
financiamentos, incentivos e isenções fiscais aos proprietários de 
bens culturais e ambientais tombados ou sujeitos a outras formas 
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de preservação vação que promovam o restauro e a conservação destes 
bens, de acordo com a orientação do oigão competente 

. .. Parágrafo unico. Aos proprietários de imóveis utilizados para 

	

-. 	objetivos culturais poderão ser concedidas isenções fiscais, 

	

.... . . 	enquanto mantiverem o exercício de suas finalidades." (AC) 

"Art. 188-F. Os espaços culturais e os teatros municipais poderão 
H:. ser cedidos às manifestações artísticas e culturais amadoras." 

(AC) 

"Ai t 188-G A cessão de espaços culturais e teatros municipais, 
......- .. 	bem corno o seu corpo defuncionáHos, a grupos profissionais se 

dará, na forma da. lei, aos que estiverem, legalmente, 
... --regularizados. (AC) 

MI 94 O art. 190, da Lei Orgânica Municipal, passara a viger com a 

seguinte redação; 

"Ar!; 190. E dever do Município apoiar e incentivar, com base nos 
fundamentos da educação física, o esporte, a recreação, o lazer, a expressão 
corporal e a dança como formas de educação e promoção social e como 
pratica social cultural e de preservação da saúde física e mental dos 
cidadãos de todas as idades e aos portadores de deficiência." (NR) 

. Axt. 95. Fica criado o art. 190-A, 10-B e 190-C, da Lei Orgânica Municipal, que 

vigoramo com as seguintes redações: 

"Art. 190-A. O Município destinará recursos orçainentá rios para incentivar: 
. 1 - o esporte fonnação, o esporte participação, o lazer comunitário, e, na 

forma da lei, o esporte de alto rendimento; 
II - a prática da educação física como premissa educacional; 
111 - a criação e manutenção de espaços próprios e equipamentos condizentes 
às práticas esportivas, recreativas e de lazer da população; 
IV - a adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias 
quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática dos 
esportes, da recreação e do lazer por parte dos portadores de ((eficiência, 
idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos," (WR) 
"Art. 190-B. O Podei' Municipal, objetivando a integração social, manterá e 

. regulamentara na forma da lei a existência dos clubes desportivos 
municipais, com. a finalidade primordial de promover o desenvolvimento das 
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atividades comunitárias 110 campo desportivo, da recreação e do lazer, em 
áreas de propriedade municipal. 
Parágrafo (mico. Parafazerjus a quaisquer benefícios do Pode,' Publico, bem 

• 	corno aos incentivos fiscais da legislação pertinente, os clubes despo livos 
municipais deverão observar condições a serem estabelecidas por lei." (A O 

Art. 190-C. A. lei definirá a preservação, utilização pela comunidade e os 
critérios de mudança de destinação de áreas municipais ocupadas por 
equipamentos esportivos de recreação e lazer, bem como a criação de novas." 
(AC) 

Ãrt 96. A Seção III - DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, passará a ser a 

- -1 

	

	. 

 

Seção III - -DOS ESPECIAIS, DA CRIANÇA E DO IDOSO. 

Art.97. Ficam criados os arts. 200-A ao 200-C, com as seguintes redações: 

• 	"Art. 200-A. Caberá também à lei dispor sobre a exigência e 
adaptação dos logradouros, edzficibs de uso público e veículos. de 

• . transporte coletivo local, a fim .e atender e garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de toda e qualquer espécie de 
excepcionalidade, devidamente reconhecida pela Organização 

• :. 	Mundial de Saúde." (AG,) 

• 	 200-B. O Município promoverá programa de assistência à 
- 	criança e ao idoso, em especial daqueles que portam algia. 

especialidade, seja física, mental, ou de outra natureza. 
. Parágrafo único. O Município, quando da promoção das 

respectivas políticas públicas voltadas aos idosos, às crianças e 
jovens residentes em seu território, observará sempre os preceitos 

: insertos, respectivamente, no Estatuto do Idoso e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, neste último caso, promovendo a 
instituição e a adequada manutenção do Conselho Tutelar 
Municipal e, sobretudo, a política de valorização dos seus 

• 	profissionais." (AG) 

"Art. 200-C. Aos maiores de 60 (sessenta) anos é garantida a 
- 	gratuidade no transporte coletivo urbano, assim como é franca a 
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sua entrada em praças e parques publicas, cujo ingresso se da 
mediante pagamento de preço público." (NR) 

Art. 98: Fica criado o art. 201-A, que inaugtu'a a Seção IV, do CAPITULO Vil - DA 

POLITICA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL e que terá a seguinte redação:. 
. 	

. 	 ;.. 

"Art. 201-A. E dever do Município a promoção e assistência 
social visando a garantir o atendimento dos direitos sociais da 
população de baixa i enda, através de ação descentralizada lizada e 
articulada com anhos órgãos públicos, e com entidades sociais 

• 	:.. 	..- 	. 	sem finalidade lucrativa, procurando assegurar, especialmente: 

• 	. 1 - o atendimento à criança, eni caráter suplementar, através de 
• -. 	. 	 . 	programas que incluam sua proteção, garantindo-lhe a 

pennanência em seu próprio ia meio, 
II - o atendunento ao adolescente em espaços de convivência que 
propiciem programações culturais, esportivas, de lazer e . de 
formação profissional; 
III - a prioridade no atendimento à população em estado de 
abandono e maIg1naliza2o na sociedade, 

• 	. 	IV - creches e pré-escola, de.fonna que todas as crianças de O a 6 
anos, que necessitem, tenham acesso, 
V - programas de alimentação para mulheres carentes grávidas 
ou em fase de amamentação; 	- 
VI - condições para que a criança e o adolescente permaneçam 
com afamília; 
VII - incentivos e fiscalização das instituições particulares es que 

- cuidam da assistência às crianças, adolescentes, idosos e 
excepcionais; 
VIII - coordenação e execução à assistência social exercida pelo 

' 	.. . 	• 	:.- 	governo municipal, realizada por órgão público definido em lei 
• :. ...municipal, prevendo-se os recursos necessários para o seu 

. . . . . 	. 	funcionamento." R) 

Art. .99. Fica criado o art. 202-A ao 202-H, da Lei Orgânica Municipal, que 

. passarão a viger com os seguintes textos: 
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"Ai t 202-A O Município, de forma coordenada com o Estado, 
procurará desenvolver programas de combate à prevenção e à 
violência contra a mulher, podendo, nos termos da lei, promover 
a instituição do Conselho e do Fundo Municipal dos Direitos da 

fl 	... 	.. . 	: 	Mulher."(NR) 

"Art. 202-B. O Município assegurará a integração dos idosos na 
comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estai, nafouna 

A. 	 da lei, especialmente quanto 
1 - ao acesso a todos os equipamentos, serviços e programas 
culturais, educacionais, esportivos, recreativos bem como a 
reserva de áreas em conjuntos habitacionais destinados a 
convivência e lazer;, 
11- a assistência medica geral e geriátrica; 
III - a criação de núcleos de convivência para idosos." (NR) 

E. 

"Art. 202-C. O Município buscará garantir 4 pessoa portadora de 
deficiência, sua inserção na vida social e econômica, através de 
programas que visem o desenvolvimento de suas potencialidades, 
em especial 
1 - a assistência, desde o nascimento, através da estimulação 
precoce, da educação gratuita e especializada, inclusive 
piofissionalizantes, sem limites de idade, 
II - o acesso a equipamentos, serviços e programas culturais, 
educacionais, esportivos e recreativos; 	. 	. . 	. 
III - a assistência medica especializada, bem como o dneito a 
prevenção; habilitação e reabilitação, através de métodos e 
equipamentos necessários; ........ . 
IV . a formação de recursos humanos . especializados no 
tratamento e assistência dos portadores es de deficiência, 
V - o direito à informação e à comunicação, considerando-se as 

- 	. 	. . 	adaptações necessárias" (NR) 

"Art, 202-D. O Município poderá conceder, na forma da lei., 
incentivo às empresas que adaptarem seus equipamentos para 
trabalhadores portadores de deficiência e idosos."  (AC) 
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"Art. 202-E O Município estimulara, apoiará, e, no que coube,, 
.: 	•. :- 	 fiscalizará as entidades e associações comunitárias que 

A .:.. mantenham programas dedicados às crianças, aos adolescentes, 
aos idosos e aos portadores de deficiência, especialmente, as 
filantrópicas intituladas de utilidade pública, por meio de lei, 
mediante concessão de auxílio técnico e subvenções sociais a 
amparar os respectivos programas de assistência e inclusão 
social dos marginalizados, desde que atendidas as exigências a 

................. H. 
 

serem definidas einlci."(AC) 	. 

A 	 'Ai t 202-r O Município, dentro de sua competência, 
.. : desenvolverá programas e projetos de assistência social com o 

- . . . 	 objetivo de atender as necessidades básicas, proteger aftz»zília,.a 

A 	. .. infância, a adolescência, a maternidade, o idoso, amparar as 
crianças e adolescentes carentes, infratores, com desvio de 
conduta, abandonados, meninos e meninas de fia, promovendo a 
integração no mercado de trabalho, habilitando ou reabilitando 
pessoas portadoras de deficiência e garantindo-lhes assistência 
quando não possuam meios próprios ou dafainília." (AC). 
"At 202-G O Podei Executivo devera coordenar e manter um 
sistema de informações e estatísticas na área de assistência 
social." (AO 
"Ai t 202-H O Municipo, paia auxiliai o Conselho Municipal de 
Assistência Social no exercício de suas atividades, podem 
instituir o Conselho Municipal de Promoção Social, cuja 
coniposzcão,funções e regulamentos serão definidos em lei. "  (AC) 

: AxL 100. Ficam criados os arts 223-A, 223B e 223-c, DA SEÇÃO IV - DA 

POLITICA URBANA, DO CAPLEULO VI, com a seguinte iedaçio, 

.: . 	 espédivamente: 

"Ai t 223-A E também da competência do Município, com relação 
à habitação: 
1 - atender as diretrizes dos planos de desenvolvimento para 
garantir, gradativamente, habitação a todas as famílias, 
p;iom izando-se o regime de mnutu ão, pi ecipuamente asfamilmas de 
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baixa renda, e os problemas de sub-habitação, dando-se ênfase a 
• 	 . 	

. 	.. . programas de loteamentos urbanizados; 
II - proinover a 	captação 	e o gerenciamento 	de recursos sos 
provenientes de fontes externas ao Município, privadas ou 

fl.. . . 	 •. 	 •• governamentais; 
• . 	 . . . 	 III - promover a formação de estoques de terras no Município 

para viabi lizar programas habitacionais. 
Pai -ágrafo único. Para o cumpumento do disposto neste artigo, o 
Município buscara a cooperação financeira e técnica do Estado e 
daUnião."(AO 	 •. 

"Ar t, 223-B A política municipal de habitação deverá prever a 
articulação 	e integração das ações do Podei 	Publico 	e a 
participação popular das comunidades organizadas através de 

- 	 suas 	entidades 	representativas, 	bem 	como 	os instrumentos 
institucionais efinancen os para sua execução "(AO 

"Art. 223-C O Município, afim de facilitar o acesso a habitação, 
-. . 	 . apoiará a construção de moradias populares, realizadas pelos 

p1 oprios interessados, por cooperativas habitacionais e a ti ave 
de modalidades alternativas. 
Parágrafo afo unico O Mi nicipio apoiara e estimulara a pesquisa 
que vise a melhoria das condições habitacionais "(AO 

Art. 101 	Ficam caiados os arts 	226-A, 226-B, 226-C e 226-I3, da Lei 

Orgânica Municipal, que vigorarão com os seguintes teores:  

--- ------------ 

"Ait 226-A 	O sistema de transporte coletivo municipal e uni 
-. -- - 	 -, 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 . - 	 serviço público essencial a que todo - cidadão tem direito, sendo 

iesponsavel 	o 	Podei 	Publico 	local pelo 	seu planejamento, 
fiscalização, operação ou concessão das linhas. - 	 - 

- 	 . Parágrafo único. O Município regulará, através de lei, õ sistema 

-. 	.. • 	 -. 	 - 	 - 	 - 
- 	 de transporte coletivo." (INR) 	 - 	 - 

"Ai-t. 226-B. O Poder Público estabelecerá, nos termos da lei, 
percentual sobre afrotade ônibus, que venha a circular nas linhas 

- 	

- 
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• 	
:. 	 sob a sua concessão, que deverá adaptar o seu acesso e a sua 

circulação para os usuários excepcionais fisicos.' 

- 	 "Art. 226-C. A lei instituirá a meia passagem aos estudou Les, 

	

H 	
- 1 	 quando utilizarem o sistema de transporte coletivo." (NR) 

"Art. 226-D. Ao Poder Público é dado cassar a concessão 
outorgada as empresas de transporte coletivo, a partir do 
momento em que desrespeitem o sistema de transporte coletivo 

r municipal, o seu plano dii etoi, provoquem danos ou prejuízos aos 
usuários, ou pratiquem atos lesivos aos interesses da 
comunidade 
Paragiajo único A cassação de que baia o caput deste artigo 
será ultimada após a perna oztiva da empresa infratora, 
assegurando-lhe ampla defesa e contraditório. " (NR) 

- 

Art. 102 O art. 228-A rnaugcua da Seção VII DA POLITICA DO MEIO 

AMBIENTE, que terá o seguinte texto; 

"A) t 228-A O Munwzpio, mediante lei e assegurada a 
participação da sociedade, organizará, sistema de administração 
da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do 

	

• 	meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para. 

	

- - 	 - 	 .-. • 	 - 	
. 

 
coordenar, fiscalizar e integrar as ações e as entidades de ? 

. 	 administração pública, direta e indireta; no que diz respeito -a: 
1 - formulação de política municipal de proteção ao meio 
ambiente, 
II - planejamento e zoneamento ambiental; 

- .111 - estabelecimento de normas, critérios e padrões para a 
:- administração da qualidade ambiental; 

• 	 . 	 IV - conscientizaçcYo e educação ambiental e divulgação 

• 	 . . .. 	
obrigatória de todas as informações disponíveis sobre o controle 
do meio-ainbieite; . 

V - definição, implantação e controle de espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a sua 

.... 
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alteração ou supressão permitidos somente por lei especifica 
(AC) 

Art. 103. Fica criado o art. 230-A, da Lei Orgânica do Município, que terá o 

H 	. 	 . seguinte texto: 

"Ai t 230-A O Município coibirá qualquer tipo de atividade que 
n 	 implique em degradação ambiental e quaisquer outros prejuízos 

globais à vida, e ao meio ambiente: 
1 - controlando e fiscalizando a instalação, proteção, estocageuz, 

.................transporte, comercializáção e utilização de técnicas, métodós e 
substâncias que comportem risco efetivo ou potencial a qualidailc 

........................................de vida e ao meio ambiente;  
II - registrando, acompanhando e fiscalizando as concessões e 

- 	direitos de pesquisa e exploração de recursos naturais, renováveis 
ou não, no território do Município; 
III - realizando, periodicamente, auditorias nos sistemas de 
controle de poluição, de riscos de acidentes nas instalações 
atividades de significativo potencial de degradação cunbiental, 

fl.. . .IV - exigindo, na forma da lei, para a instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de degradação ambiente!, 
estudo prévio de impacto de meio ambiente, ao qual se dará 
publicidade. 
§ 1° Constituem áreas de preservação, permanente do Município 
não edificante, salvo quando para instalação de 
empieendnnentos turísticos e parques tematicos, que incentivem a 

- educação ambiental, e sua utilização far-se-á na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação de áreas 

	

-. 	arnbientais, inclusive quanto ao uso dos seus recursos naturais, 
em especial, lias seguintes: 
1 - áreas verdes e coberturas florestais nativas e primitivos,  
obedecida à legislação federal pertinente; 

	

: 	II - monumentos e paisagens de excepcional beleza; 
1 III - mananciais de água que abastecem a cidade, acaso 

existentes; 
IV - rios, lagoas, lagos, córregos e quedas dágua7 . acaso 
existentes, situados na circunscrição do Muni-cipio, 

Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho BA - CEP 47.630-000 
Fone: .  (77) 3620-1450 Fax: 3620-1349 

	

:. •. •. 	 CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LBAEUX+GP18N9HFTTURYIG .. 

Esta edição encontra-se no site 	w comera seriadoramalho ba o org br em servidor certificado ICF BRASIL 



fl: 

(. 

fl.IH 

eira 	 O 'U i ( ) ítcial do 
enbjode.29l.2. 	 Serra do Ramalho 	LEGSLATfl 

CAMARA MUNICIPAL 
- 	ESTADO DA BAHÏA 	

C r d Jho- 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO 
CNPJ: 63.179.26110001-30 	

UASøvJ 

§ 2 0  As áreas de preservação permanente, de relevante interesse 
ecológico e proteção ambiental, não poderão ser transferidas a 
particulares, a qualquer título." (AC) 

&L104. Ficam criados os arts. 236-A ao 2364K, da Lei Orgânica Municipal, 

passará a viger da seguinte forma 

"Art. 236-A As pessoas jurídicas, públicas ou privadas,. e as 
pessoas físicas são responsáveis, perante ,  o Município, pelos 
danos causados ao meio ambiente; devendo o causador do dano 
promover a recuperação plena do meio ambiente degradado, sem. 
prejuízo das demais responsabilidades decorrentes 
§ 1° As condutas e atividades que depredem o meio anibiei/:e 
sujeitarão os infratores, es, na forma da lei, a sanções 
administrativas, incluída a redução do uivei de atividade c 
interdição, cumulados com multas diárias e progressivas em caso 
de continuidade da inflação ou reincidência.  
§ 2° É vedada a concessão de qualquer tipo de incentivo, isenção 
ou anistia a quem tenha infringido normas e padrões de proteção 
ambiental, durante os 24 (vinte e quatro) meses seguintes à dolo 
da constatação de cada. infringência. 
§ 3° As medidas mitigadoras dos impactos negativo-,;, 
temporários ou permanentes, aprovadas ou exidas pelos õ;ãos 
competentes, serão relacionadas na licença municipal, sendo que 
a sua não implementação, sem prejuízo de outras sanções, 
implicará .na.suspensão da atividade ou obra." (NR) 

• "Art. 236-B. O Município fiscalizará em cooperação com o 
Estado e a União, a geração, o acondicionamenio, o 
cirinazenamento, a utilização, a coleta, á trânsito, o tratamento e 
o destino final de material radioativo empregado em finalidades 

•1 •. . de cunho medicinal, de pesquisa e industrial no Município, bem 
como substâncias, produtos e resíduos, em geral, prevenindo seus 
efeitos sobre a população." (AO 
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"Art. 236-C. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo 
determinará as áreas que se constituem em espaços especialmente 
protegidos." 'AO 

"Art. 236-D. O Município deverá recuperar e promover o aninen li) 
de áreas públicas para implantação, preservação e ampliação (la 
áreas verdes, incluindo ai boi ização frutifei a "(AC) 

"Ai ,t. 236-E O Poder Publico estimulara a criação e manulení dv 
de unidades privadas de conservação do meio ambiente cai 
território do Município, naforina da lei." (AC) 

"Ai-t. 236-F. O Município coibirá o tráfego de animais siiestrus, 
exóticos e de seus subprodutos e sua manutenção em locais 
inadequádos, bem como protegerá a fauna local, e migratória /1v 

. Município, nesta compreendidos todos os animais silvestres 1)71. 

domésticos, nativos ou exóticos.  
§ .10 Ficam proibidos os eventos, espetáculos, atos públicos vii 
privados, que envolvam maus-tratos e crueldade a ani;ni/s, 
assim como as práticas que possam ameaçar de extinção, i;c) 

âmbito deste Município, as espécies da fauna local e nugi tifo; ri; 
§ 2° O Poder Público municipal, em colaboração comi entidades 
especializadas, executará ações permanentes de ja otetão e 
controle de natalidade animal, com, a finalidade de erradicar es 
zoonoses. 
§ 3 0  É vedada a submissão de animais a tratamento c;icl 
qualquer espécie." (Ac,) 

"Art. 236-G. O Município estimulará as associaçes, 
organizações e movimentos de proteção ao meio ambiente,  
Parágrafo único, As entidades referidas neste artigo poderão,  lia 
forma da lei, solicitar aos órgãos municipais competentes a 
realização de testes ou o fornecimento de dados, desde 'pie ti 

solicitação esteja devidamente justificada." (AC) 

"Art. 236-H. As normas de proteção ambiental estahei3cidvs 
nesta Lei, bem como as dela decorrentes, aplicam-se ao a 5/ente 
natural construído e do trabalho." 'Ac . 

Av. Norte, sin - Centro - Serra do Ramalho - BA - CEP —47 630-000 
Fone: (77) 3620-1450 Fax: 3620-1349 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL LBAEUX+CPI8N9NFTTURYIG 

Esta edição encontra-se no sïte: www.carnaraserraclorama!ho.ba.io.org.br em servidor certiflcodo ICP-BRASIL 



Sexta feia 	 O ri OiciaI do 
2adeDezenibrode2ül2 	 Serra do Ramalho 	LEG5LATWO 

CÃMRAMUNICIPALjgfl ESTADO DA BAHIA 
PODER LEGISLATIVO 	 t7 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO 
CNPJ 63 179 261/0001-30 	

UNft Ov 

O 	 - 	Ramalho, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia, ao Promotor Publico e ao Juiz de Direito da Con,ajca h. 

• 

	

	 Serra do Ramalho, e a quem mais se interessar, para que sua 
dada ampla divulgação de seu conteúdo." (AO 

t. 107. Esta Emenda à Lei Orgâica entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se os dispositivos constantes na atua' o vxgenLi 

o 	veisão que a ela são contrários.  

Seira do Rmirnlho/BA, em 28 de Dezembro de 2012 

1 	* 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra do Ramalho, 

• 	: . GILMARIO DE CARVALHO SENA CLOVIS ALVES DE OUVE! RÃ 
............... 

Presidente 	 Vice-Presidem c 

MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 

1' Secretaria 

- 	.- 
VILEMAR GAMA DA ESPERANÇA 

2° Secretário 
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