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P  R  E  Â  M  B  U  L  O 
 

 
 
 
 

  Nós, representantes do Povo Bragantino, investidos em Poderes outorgados pela Constituição 

da República Federativa do Brasil e legitimados pela vontade popular, afirmando o propósito de favorecer o 

progresso econômico e cultural, estabelecer, no Município as bases de uma  democracia participativa, proteger 

e estimular a prática da cidadania, sob o fundamento dos ideais e de Liberdade e Justiça Social, em consonân-

cia com a constituição do Estado de Direito e de uma sociedade justa e solidária, DECRETAMOS E PROMUL-

GAMOS , sob a proteção de DEUS, a revisão da Lei Orgânica Municipal. 
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TÍTULO I 
DA ORGÂNIZAÇÃO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

   Art. 1º - O Município de Bragança, Estado do Pará, integra, como Pessoa Jurídica de 
Direito Público interno, no pleno uso de suas autonomias política, administrativa e financeira, a República Fe-
derativa do Brasil e reger-se-á por esta Lei Orgânica, elaborada e aprovada por sua Câmara Municipal. 
   Parágrafo Único – A Cidade de Bragança é a Sede do Município. 
   Art. 2º - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo 
e o Executivo. 
   Art. 3º -  São símbolos do Município: a Bandeira, o Brasão e o Hino, representativos da 
sua Cultura e História. 
   Art. 4º - Constituem patrimônio do Município todos os bens móveis e imóveis, direitos e 
ações que, a qualquer título, lhe pertençam. 
   Art. 5º - A autonomia do Município é assegurada: 
   I - pela eleição do Prefeito e Vice-Prefeito; 
   II - pela eleição dos Vereadores que compõem a Câmara Municipal; 
   III - pela administração própria, no que respeita a seu peculiar interesse, especialmente 
quando: 

a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência, à aplicação de suas 
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes e relatórios nos prazos fixados 
em lei; (Emenda nº  09/08 de 18 de agosto de 2008). 

b) à organização dos serviços públicos locais. 
   Art. 6º - Constituem objetivos fundamentais do Município contribuir para: 
   I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - promover o bem comum de todos os munícipes; 
III - reduzir a pobreza e as desigualdades sociais e erradicar o analfabetismo e a mar-

ginalização. 
 

SEÇÃO  II 
DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 

 
   Art. 7º - O Município poderá dividir-se, para fins administrativos, em Distritos a serem 
criados, organizados, suprimidos ou fundidos por Lei, após consultar plebiscitária à população diretamente 
interessada, observada a Legislação Estadual. 

§ 1º - O distrito terá o nome da respectiva sede, cuja categoria será a de vila. 
   § 2º - A alteração da divisão administrativa do Município poderá ser feita anualmente: 
   § 3º - A instalação do Distrito far-se-á perante o Juiz de Direito da Comarca, na sede do 
Distrito. 
   Art. 8º - São requisitos para a criação de Distritos: 
   I - população, eleitorado e arrecadação não inferiores à 5ª parte exigida para a criação 
de Município; 
   II - existência, na povoação sede de, pelo menos, cinqüenta moradias, escolas públicas 
, postos de saúde e posto policial. 
   Parágrafo Único - A comprovação do atendimento às exigências enumeradas neste 
artigo far-se-á mediante: 
          a) declaração emitida pela Fundação Instituição Brasileira de Geografia e Estatística, 
de estimativa de população. 
   b) certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores; 
   c) certidão emitida pelo Agente Municipal de Estatística ou pela repartição fiscal do 
Município, certificando o número de moradias; 
   d) certidão dos Órgãos Fazendário Estadual e do Municipal, certificando a arrecadação 
na respectiva área territorial; 
   e) certidão emitida pela Prefeitura ou pelas Secretarias de Educação, de Saúde e de 
Segurança Pública do Estado, certificando a existência de escola pública e dos postos de saúde e policial na 
povoação-sede. 
   Art. 9º - Na fixação das divisas distritais serão observadas as seguintes normas: 

 I - evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas assimétricas e estrangulamentos exage-
rados; 
   II - na inexistência de linhas naturais, utilizar-se-ão linhas retas, cujos extremos, pontos 
naturais ou não, sejam facilmente identificáveis; 
   III - dar-se-á preferência para a delimitação, às linhas naturais, facilmente identificáveis; 
   IV - é vedada a interrupção de continuidade territorial do Município, ou distrito de ori-
gem.  
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CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO I 
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA 

 
   Art. 10 - Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar inte-
resse e ao bem estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 
   I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
   II - suplementar a Legislação Federal e Estadual, no que lhe couber; 
   III - decretar e arrecadar os tributos de sua competência, e aplicar suas rendas; 
   IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a Legislação Estadual; 
   V - programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental com a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado; 
   VI - serviço de atendimento à saúde pública, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado; 
   VII - elaborar o plano plurianual, a Lei de diretrizes orçamentárias, os orçamentos anu-
ais;  
   VIII - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos; 
   IX - dispor a organização, administrativa e execução dos serviços locais; 
   X - dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos;  
   XI - promover, no que couber, adequado ordenamento da ocupação do solo urbano; 
   XII - estabelecer normas de edificações, de loteamento, de arruamento e zonamento 
urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observando a lei; 
   XIII - conceder licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industri-
ais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros; 
   XIV - revogar a licença concedida ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, 
à higiene, ao sossego público, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o 
fechamento do estabelecimento; 
   XV - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, 
inclusive a dos seus concessionários;  
   XVI - adquirir bens, inclusive mediante desapropriações; 
   XVII - regular a disposição do traçado e demais condições dos bens públicos de uso 
comum; 
   XVIII - legislar sobre serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencem as 
associações particulares; 
   XIX - regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro 
urbano, determinando o itinerário e os pontos de paradas dos transportes coletivos no Município; 
   XX - disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida 
a veículos que circulem em vias públicas do município, sendo vedada a rodagem de máquinas pesadas que 
não possuam pneumáticos;  
   XXI - conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, fixan-
do as respectivas tarifas; 
   XXII - fixar e sinalizar as zonas de silêncio no trânsito e tráfego em condições especi-
ais; 
 
 
   XXIII - sinalizar as vias urbanas e estradas do Município,   bem   como   prestar assis-
tência à conservação das mesmas; 
   XXIV - prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, removendo o lixo domi-
ciliar e outros resíduos de quaisquer naturezas, destinando-os a lugares seguros para incineração. Os hospitais 
e casas de saúde, situados na área do Município, ficam obrigados a proceder à incineração dos resíduos hos-
pitalares; 
   XXV - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento 
de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas Estadual e Federal pertinen-
tes; 
   XXVI - regulamentar licenças, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e 
anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao 
poder de polícia municipal; 
   XXVII - prestar assistência nas emergências médico-hospitalares, de pronto socorro, 
por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituições especializadas; 
   XXVIII - organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu 
poder de polícia administrativa; 
   XXIX - Assegurar aos fiéis tranqüilidade nos seus templos a quando da realização dos 
atos religiosos, em consonância com o disposto no inciso XXXIX deste artigo, impedindo o funcionamento de 
aparelhos sonoros ou outras movimentações que venham perturbar sua programação ; 
   XXX - dispor sobre registro, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua 
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de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores; 
   XXXI - fiscalizar nos locais de vendas, peso, medidas e condições sanitárias dos gêne-
ros alimentícios; 
   XXXII - dispor de depósito ou locais adequados, destinados à guarda de animais e 
mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da Lei; 
   XXXIII - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos; 
   XXXIV - promover os seguintes serviços: 
   a) criação de mercados, feiras e matadouros; 
   b) construção e conservação de estradas vicinais do Município; 
   c) iluminação pública adequada. 
   XXXV - regulamentar os serviços de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro, 
conforme Lei Complementar; 
   XXXVI - assegurar expedição de certidões requeridas às repartições administrativas do 
Município, independente de pagamento de taxas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, esta-
belecendo os prazos de atendimento. 
   XXXVII - modificar seus limites territoriais, se houver acordo entre os municípios inte-
ressados, de acordo com o artigo 55 da Constituição Estadual;  
   XXXVIII - envidar esforços junto ao Departamento de Patrimônio da União – DPU – no 
sentido de vedar construções de qualquer natureza na orla fluvial do Rio Caeté, que não seja de interesse mu-
nicipal; 
   XXXIX - assegurar a liberdade para a realização, nas praças e demais logradouros 
públicos, de cultos e outros atos religiosos, a todas as igrejas ou credos religiosos, conforme artigo 5º, inciso VI 
da Constituição Federal; 
   XL - incentivar e dar assistência em favor do desenvolvimento da micro-empresa no 
Município, preferencialmente, na zona rural, incentivando a política agrícola, pecuária, pesqueira e outros; 
   XLI - incentivar toda e qualquer empresa de nível nacional que queira implantar-se no 
Município, as quais poderão gozar incentivos fiscais e de doação de áreas patrimoniais, visando a instalação 
do distrito Industrial do Município; 
   XLII - embargar qualquer tipo de exportação, desde que seja prejudicial ao abasteci-
mento interno, cabendo ao Executivo Municipal estabelecer critérios sobre a matéria, com aprovação do legis-
lativo; 
   XLIII - regulamentar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos 
públicos; 
   XLIV - fiscalizar os serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distri-
buição e consumo de água, gás e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter de uso coletivo; 
   XLV - organizar-se juridicamente, decretar as Leis, Atos e medidas de seu peculiar 
interesse; 
   XLVI - criar bairros, desde que não prejudiquem os já existentes, sendo exigida a audi-
ência dos seus moradores; 
   XLVII - interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer de-
molir construções que ameacem ruir; 
   Parágrafo Único - As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso XII, 
deste artigo, deverão exigir reserva de áreas destinadas a: 
   a) zonas verdes e demais logradouros públicos; 
   b) vias de tráfego e de passagem de canalização públicas, de esgotos e de águas plu-
viais nos fundos dos vales; 
   c) passagem de canalização pública de esgotos e águas pluviais, com larguras míni-
mas de dois metros nos fundos do lote, cujo desnível seja superior a um metro da frente ao fundo; 

 
SEÇÃO II 

DA COMPETÊNCIA COMUM 
 
 

   Art. 11 - É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado, 
observada a lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas: 
   I - zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas e con-
servar o patrimônio público; 
   II - cuidar da saúde, higiene e assistência pública, dar proteção e garantir apoio às pes-
soas portadoras de necessidade especiais; 
   III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultu-
ral, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
   IV - impedir a evasão, a destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens 
de valor histórico e cultural; 
   V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
   VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas for-mas, 
inclusive nas orlas marítimas, fluvial e lacustre; 
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   VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
   VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
   IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habi-
tacionais e de saneamento básico; 
   X - combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a 
integração social dos setores desfavorecidos; 
   XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e explora-
ção de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
   XII - estabelecer e implantar política de educação para segurança do trânsito; 
   XIII - providenciar a execução de cursos técnicos-agrícolas nas comunidades de acor-
do com as necessidades; 
   XIV - fiscalizar no que tange à segurança e ao sossego público a partir das 22 horas; 
   XV - coibir a perturbação de qualquer espécie às casas de saúde e estabelecimentos 
de ensino. 

 
CAPÍTULO III 

DAS VEDAÇÕES 
 

   Art. 12 - Ao Município é vedado: 
   I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcio-
namento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, res-salvada, na 
forma da Lei, a colaboração de interesse público; 
   II - recusar os documentos públicos; 
   III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si; 
   IV - subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres 
públicos, a imprensa, (rádio, televisão), serviço de alto-falantes ou qualquer outro meio de comunicação, pro-
paganda política, ou fins estranhos à administração; 
   V - manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos 
públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, bem assim que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 
   VI - outorgar anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público 
justificado, sob pena de nulidade do ato; 
   VII - conceder isenção de tributos do município para propriedades e outros, excetuan-
do-se as utilizadas por entidades consideradas de “Utilidade Pública” conferida por Lei Municipal, desde que 
servindo a sua finalidade especifica;  
   VIII - exigir ou aumentar tributos sem lei que os estabeleçam; 
   IX - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação e-
quivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, inde-
pendentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
   X - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em 
razão de sua procedência ou destino; 
   XI - cobrar tributos: 
   a) em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da Lei que os houver 
instituído ou aumentado; 
   b) no mesmo exercício financeiro em que seja publicada a Lei que os instituiu ou au-
mentou; 
   XII - utilizar tributos com efeito de confisco; 
   XIII - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos, res-
salvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 
   XIV - a criação de tribunais, conselhos ou órgão de contas municipais; 
   XV - tributar sobre mercadorias de pequeno porte, comercializadas dentro dos limites 
do Município, de acordo com Lei especifica.  
   Parágrafo Único - Qualquer  anistia,  remissão  tributária ou previdenciária, só poderá 
ser concedida mediante a Lei especifica . 
   Art. 13 - É vedado ao Governo do Município, autorizar, sem prévia audiência da Câma-
ra Municipal, construção de qualquer espécie que venha prejudicar a visão de frente da cidade. 
   Art. 14 - É vedado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e outros, a utilização de bens 
móveis e imóveis, recursos financeiros destinados a campanha política ou em benefício próprio. 
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TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 
CAPÍTULO I 

DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 

DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

   Art. 15 - O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal constituí-
da por vereadores eleitos pelo povo, através do sistema proporcional, para uma legislatura com duração de 
quatro anos. 
   § 1º - O número de vereadores à Câmara Municipal será proporcional a população do 
Município e será estabelecido em Lei Municipal, e fixada pela Justiça Eleitoral, observados os limites previstos 
na Constituição Federal e Estadual.  
   § 2º - São condições de elegibilidade  para o mandato de Vereador na forma da Lei: 
   a) a nacionalidade brasileira; 
   b) o pleno exercício dos direitos político; 
   c) o alistamento eleitoral; 
   d) o domicílio eleitoral na circunscrição; 
   e) a filiação partidária; 
   f) a idade mínima de dezoito anos; 
   g) ser alfabetizado. 
 
   Art. 16 - A Câmara Municipal, reunir-se-á anualmente na sede do Município, de 15 de 
fevereiro a trinta de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. 
   § 1º - As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil 
subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. 
   § 2º - A convocação extraordinária da Câmara, far-se-á: 
   I - pelo Prefeito, quando este a entender necessário; 
   II - pelo Presidente da Câmara, para compromisso e a posse do Prefeito e do Vice-
Prefeito; 
   III - pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, 
em caso de urgência ou interesse público relevante, quando devidamente justificado. 
   § 3º - Na Sessão Legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará 
sobre a matéria para a qual foi convocada. 
   § 4º - As reuniões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em cartório, tomada 
pela maioria de seus membros quando ocorrer motivos relevantes de preservação de decoro parlamentar. 
   Art. 17 - Suprimido (Emenda nº 10/08 de 18 de agosto de 2008).   
   Art. 18 - A administração financeira da Câmara Municipal é independente do Poder 
Executivo e será exercida pela Mesa Diretora, conforme disposto em Lei. 
   Art. 19 - Até o dia vinte de cada mês, a Câmara Municipal receberá os recursos cor-
respondente às dotações orçamentarias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, na forma da 
Lei Complementar a que se refere o artigo 165, § 9º, da Constituição Federal, sob pena de responsabilidade. 
   Art. 20 - Os vereadores, na circunscrição do Município, são invioláveis por suas opini-
ões, palavras e votos, aplicando-lhes as regras da Constituição do Estado, sobre inviolabilidade e imunidade 
dos deputados, exercendo a Câmara Municipal, neste caso, as competências atribuídas à Assembléia Legisla-
tiva. (Emenda nº 11/08 de 18 de agosto de 2008). 
   Art. 21 - Mediante requerimento de 1/5 de seus membros, a Câmara Municipal criará 
Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI  independentemente de aprovação plenária, para apuração de 
fato determinado e por prazo certo, com poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além de 
outros previstos no respectivo regimento, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério 
Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 
   Art. 22 – O Subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito dos Secretários e dos Vereadores 
será objeto de Lei, votado e aprovado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subseqüente, até 
trinta dias antes das eleições municipais, observando o que dispõe o artigo 29, inciso V, da Constituição Fede-
ral. (Emenda nº 12/08 de 18 de agosto de 2008). 

Parágrafo Único - Não tendo sido fixada o Subsídio na legislatura anterior, ficam man-
tidos os valores vigentes em dezembro do seu último exercício, apenas admitida a atualização de valores.  
(Emenda nº 12/08 de 18 de agosto de 2008). 
   Art. 23 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial do 
Município, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno 
do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei. 
 
   § 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas dos Municípios. 
   § 2º - O Parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios sobre as contas 
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que o Prefeito anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câma-
ra Municipal que, sobre ele, se pronunciará no prazo de noventa dias, após seu recebimento. 
   Art. 24 - As contas da Mesa Diretora da Câmara Municipal, após julgadas pelo Tribunal 
de Contas dos Municípios, serão apreciadas pelo Plenário da Câmara Municipal, sem a participação dos mem-
bros da Mesa, funcionando como Presidente, neste procedimento, o vereador mais idoso. 
   Art. 25 - O Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal ficam obrigados a apresentar 
balancetes quadrimestrais, até trinta dias após o encerramento do quadrimestre, discriminando receita e des-
pesas, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, ficando tais balancetes e respectiva documentação 
no prédio da Câmara Municipal, por trinta dias, no mínimo, em local de fácil acesso, para conhecimento do 
povo. (Emenda nº 13/08 de 18 de agosto de 2008). 
   Art. 26 - Ao remeter anualmente sua prestação de contas, o Prefeito enviará cópias de 
todos os processos à Câmara Municipal, onde as contas ficarão durante sessenta dias, à disposição de qual-
quer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da Lei. 
   Art. 27 - A Mesa Diretora da Câmara Municipal poderá ausentar-se do Município, para 
tratar de interesses vinculados ao Legislativo, mediante permissão do Plenário, exceto em caráter de urgência. 
   Parágrafo Único - Qualquer membro da Mesa Diretora da Câmara Municipal que se 
ausentar para tratar de interesse da Mesa, deverá apresentar relatório da viagem para os demais Membros, 
sendo que este relatório poderá ser: 

a) mediante explanação verbal na reunião plenária seguinte; 
b) escrito e distribuído entre os Vereadores. 

 

SEÇÃO II 
DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA  MUNICIPAL 

 

   Art. 28 - A Câmara Municipal reunir-se-á, em sessões preparatória a partir de 1º de 
janeiro no primeiro ano de legislatura, para a posse de seus membros e eleição da Mesa. 
   § 1º - A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independente de número, 
sob a direção do último Presidente e, na falta deste, de qualquer dentre os vereadores presentes que hajam 
exercido os cargos subsequentes da Mesa ou o vereador mais idoso dentre os eleitos. 
   § 2º - O Vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deve-
rá fazê-lo dentro do prazo de quinze dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do 
mandato, salvo motivo justo, do qual dará conhecimento à Câmara dentro da quinzena, para assegurar o seu 
direito à vaga. 
   § 3º - Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob à presidência do 
mais idoso entre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componen-
tes da Mesa, que serão automaticamente empossados. 
   § 4º - Inexistindo número legal, o Vereador mais idoso entre os presente permanecerá 
na presidência e convocará sessões diárias, até que haja quorum para a eleição. 
   § 5º - As reuniões preparatórias para eleição e posse da Mesa para o ano seguinte da 
mesma legislatura, realizar-se-ão sob a direção da Mesa em exercício, nos prazos previstos nesta Lei.  
   § 6º - A eleição da Mesa da Câmara para o ano seguinte, no curso da Legislação, far-
se-á até o dia 15 de Dezembro, devendo os eleitos tomarem posse no dia 1º de janeiro do ano a que se referir 
a eleição. 
   § 7º - No ato da posse e ao término do mandato os vereadores deverão fazer declara-
ções  de bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas ou re-sumo. 
   Art. 29 - A Mesa da Câmara Municipal compõe-se do Presidente, 1º e 2º Secretários. 
(Emenda nº 14/08 de 18 de agosto de 2008). 
   § 1º - Os membros da MESA se substituirão na mesma ordem estabelecida no “caput” 
deste artigo. 
   § 2º - Será de 02 (dois) anos o mandato de Membros da Mesa Diretora, permitida a 
reeleição na mesma legislatura (Emenda nº 08/02 de 07 de Junho de 2002). 
   § 3º - Na constituição da MESA será assegurada, tanto quanto possível, a representa-
ção proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Casa. 
   § 4º - Na ausência dos membros da Mesa, o vereador mais idoso assumirá a Presidên-
cia, convocando para secretariar os trabalhos da respectiva sessão Vereadores do Plenário, que funcionarão 
como Secretários “ad-hocs”. 
   § 5º - Qualquer componente da MESA poderá ser destituído do cargo que nela ocupa, 
pelo voto de dois terços (2/3) dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho 
de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para completar o mandato.  
   Art. 30 - A Câmara terá Comissões Permanentes e Especiais.  
   § 1º - Às comissões permanentes em razão da matéria de sua competência, cabe:  
   I - Discutir, analisar e emitir Parecer Técnico sobre Projetos de Leis, de Resolução e de 
Decretos Legislativos, observadas as normas do Regimento Interno da Casa, submetendo-os a decisão do 
Plenário; 
   II - realizar audiência pública com entidades da sociedade civil; 
   III - convocar os Secretários Municipais ou Diretores equivalentes, para prestarem in-
formações sobre assuntos inerentes às suas atribuições; 
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   IV - receber petições, reclamações, representação ou queixa de qualquer pessoa con-
tra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 
   V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
   VI - exercer a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. 
   § 2º - As Comissões Especiais, criadas por deliberação do Plenário, serão destinadas 
ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos 
públicos. 
   § 3º - Na formação das Comissões será assegurado, tanto quanto possível, a represen-
tação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. 
   Art. 31 - Todos os partidos que compõem a Casa, terão líder e Vice-Líder, caso todos 
os partidos tenham mais de um vereador.   
   § 1º - A indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros das 
representações partidárias, à Mesa, nas vinte e quatro horas que se seguirem à instalação do primeiro período 
legislativo anual. 
   § 2º - Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, dando conhecimento à Mesa da 
Câmara dessa designação. 
   § 3º - Além de outras atribuições previstas no Regimento Interno, os líderes indicarão 
os representantes partidários nas Comissões da Câmara. 
   Art. 32 - À Câmara Municipal, observado o disposto nesta Lei Orgânica, compete ela-
borar seu Regimento Interno, dispondo sobre sua organização política e provimento de cargos de seus servi-
ços e, especialmente sobre: 
   I - sua instalação e funcionamento;  
   II - posse de seus membros; 
   III - eleição da Mesa, sua composição e suas atribuições; 
   IV - número de reuniões mensais;   
   V - comissões; 
   VI - sessões; 
   VII - deliberações; 
   VIII - todo e qualquer assunto de sua administração interna. 
   Art. 33 - À Mesa, dentre outras atribuições, compete: 
   I - tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; 
   II - propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os 
respectivos vencimentos; 
   III - suplementar, mediante ato, as dotações do Orçamento da Câmara, observado o 
limite da autorização constante em Lei Orçamentária, desde que os recursos para sua abertura sejam proveni-
ente de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias; 
   IV - promulgar emendas à Lei Orgânica; 
   V - representar junto ao Executivo sobre as necessidades de economia interna; 
   VI - contratar, na forma da Lei, por tempo determinado, para atender  necessidade tem-
porárias de excepcional interesse público. 
   VII - criar condições para que os meios de comunicação divulguem amplamente os 
trabalhos legislativos, fornecendo, material de publicidade necessário ao cumprimento deste dispositivo. 
   Art. 34 - As deliberações da Câmara Municipal e de suas Comissões, serão tomadas 
por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição constitucional em contrá-
rio. 
   Parágrafo Único - O voto do vereador será público, ressalvados os casos previstos 
nesta Lei Orgânica e no Regimento Interno da Câmara Municipal.  
   Art. 35 - Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara: 
   I - representar a Câmara em juízo e fora dele; 
   II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara; 
   III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 
   IV - promulgar as Leis aprovadas ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário desde 
que não aceita esta decisão em tempo hábil, pelo Prefeito; 
   V - promulgar as Resoluções e Decretos Legislativos; 
   VI - fazer publicar os Atos da Mesa, as Resoluções, Decretos Legislativos e os que vier 
a promulgar; 
   VII - autorizar as despesas da Câmara; 
   VIII - representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de Lei ou Ato 
municipal; 
   IX - solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no Município, 
nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual; 
   X - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar força necessária para esse 
fim; 
   XI - encaminhar para julgamento, a prestação de contas da Câmara Municipal ao Tri-
bunal de Contas dos Municípios. 
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SEÇÃO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
   Art. 36 - O Município pode celebrar convênios com a União, o Estado e Municípios, 
mediante autorização da Câmara Municipal, para a execução de suas Leis, serviços e decisões, bem como 
para executar encargos análogos dessas esferas. 
   § 1º - Os convênios podem visar a realização de obras ou exploração de serviços pú-
blicos de interesses comum. 
   § 2º -  O Município participará, nos termos do artigo 25, § 3º, da Constituição Federal 
e da legislação Estadual, de organização da União com outros Municípios, contribuindo para integrar a organi-
zação, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 
   § 3º - Pode, ainda, o Município, através de convênio ou consórcio com outros municí-
pios da mesma comunidade sócio-econômica, criar entidades intermunicipais para a realização de obras, ativi-
dades ou serviços específicos de interesse comum, devendo os mesmos serem aprovados por Lei dos municí-
pios que dele participem. 
   Art. 37 - Compete à Câmara Municipal dispor sobre todas as matérias de competência 
do Município e, especialmente: 
   I - autorizar isenções ou anistias fiscais e a remissão de dívidas, quando a Lei permitir; 
   II - aprovar os projetos sobre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 
Orçamento anual do Município, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais; 
   III - deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, 
bem como a forma e os meios de pagamento como autorização do Senado Federal e Assembléia Legislativa 
quando for o caso; 
   IV - autorizar mudanças nas metas traçadas no Plano Plurianual e no Orçamento anual 
do Município; 
   V - autorizar a concessão de auxílios e subvenções; 
   VI - autorizar a concessão de serviços públicos; 
   VII - autorizar a concessão do direito real e administrativo do uso de bens municipais; 
   VIII - autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem 
encargo; 
   IX - autorizar a alienação de bens imóveis pertencentes ao Município; 
   X - delimitar o perímetro urbano; 
   XI - Aprovar os nomes de vias, prédios e logradouros públicos do Município, bem como 
autorizar a alteração da denominação dos mesmos; 
   XII - zelar pela prevenção de seus trabalhos legislativos, em face da atribuição normati-
va de outros poderes; 
   XIII - receber pedidos de licença de vereadores, concedendo-os; 
   XIV - declarar a suspensão temporário ou perda de mandato de vereadores, por vota-
ção secreta e maioria absoluta, desde que presentes dois terços de seus membros; 
   XV - autorizar referendo e convocar plebiscito, de sua iniciativa ou do Poder Executivo 
e homologar a de iniciativa popular; 
   XVI - conceder licença ao prefeito para que deixe de exercer o cargo, provisoriamente; 
   XVII - julgar anualmente as contas prestadas pelo Prefeito Municipal e apreciar os rela-
tórios sobre a execução do plano de governo; 
   XVIII - apreciar o veto e sobre ele deliberar; 
   XIX - julgar e processar, nos crimes de responsabilidade, o Prefeito e o Vice-Prefeito; 
   XX - apreciar e julgar penalidade nos crimes de responsabilidade, após os devidos 
julgamentos; 
   XXI - aprovar planos de cargos e salários e plano de carreiras na administração públi-
ca; 
   XXII - criar, organizar e suprir de direito, observada a Constituição Federal e Estadual; 
   XXIII - criar e homologar a légua patrimonial, dada a necessidade, a qualquer ponto do 
Município; 
   XXIV - conceder espaço a qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade 
sindical e parte legítima para, na forma da Lei, denunciar irregularidades e crimes de responsabilidade de 
quaisquer autoridades perante a Câmara Municipal; 
   XXV - autorizar mudanças no sistema tributário, de acordo com a Constituição Federal, 
inclusive nas alterações de alíquotas de impostos e nos valores das taxas municipais; 
   XXVI - autorizar a incorporação, subdivisão e desmembramento de terras do Município; 
   XXVII - conceder direitos a particulares e a setores públicos na esfera Municipal; 
   XXVIII - autorizar a criação de Secretarias e Órgãos da Administração Municipal, fican-
do o Executivo credenciado a proceder as respectivas estruturações, mediante norma complementar, conforme 
inciso III do artigo 59 desta Lei; 
   XXIX - autorizar a exploração, a pesquisa e o aproveitamento de recursos florestais, 
hídricos e a lavra de riquezas minerais no Município; 
   XXX - autorizar a transferência temporária ou permanente da sede do Município ou do 
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poder Executivo ou Legislativo Municipal, por motivo especial, mediante deliberação absoluta de seus mem-
bros, para qualquer localidade do Município; 
   XXXI - autorizar a realização de contratos e convênios com instituições pública e priva-
das; 
   XXXII - sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa; 
   XXXIII - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face de atribuição 
normativa dos outros poderes; 
   XXXIV - aprovar os planos e programas municipais dos setores de desenvolvimentos; 
   XXXV - autorizar o Prefeito e Vice-Prefeito a se ausentarem do Município, nos casos 
previstos nesta Lei; 
   XXXVI - deliberar sobre a implantação e expansão de atividades econômicas que ve-
nham provocar alterações no meio ambiente natural do Município; 
   XXXVII - aprovar projetos de Leis de iniciativa do Poder Executivo e de sua própria, 
bem como de iniciativa popular; 
  

SEÇÃO IV 
DOS VEREADORES 

 

   Art. 38 - Aplicam-se aos vereadores as regras da Constituição Federal sobre o sistema 
eleitora. 
   Art. 39 - compete ao vereador a apresentação de Projetos de Lei, Decretos Legislati-
vos, Resoluções, Emendas e outros atos. 
   Art. 40 - O Vereador poderá licenciar-se: 
   I - por motivo de doença; 
   II - para tratar, sem remuneração, de interesses particulares, desde que o afastamento 
não ultrapasse cento e vinte dias; 
   III - para desempenhar funções temporárias, de caráter cultural ou de interesse do Mu-
nicípio. 
   § 1º - Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o Verea-
dor investido no cargo de Secretário Municipal ou Diretor equivalente, garantido o direito de opção pela remu-
neração que lhe aprouver; 
   § 2º - Ao Vereador licenciado nos termos do inciso I e III, a Câmara poderá determinar 
o pagamento, no valor que estabelecer e na forma que especifica,  de auxílio doenças ou auxílio especial; 
   § 3º - O auxílio de que trata o parágrafo anterior, poderá ser fixado no curso da legisla-
tura e não será computado para efeito de cálculo da remuneração dos Vereadores; 
   § 4º - A licença para tratar de interesse particular não será inferior a trinta dias e o Ve-
reador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença; 
   § 5º - Independente de  requerimento, considerar-se-á como licença o não compareci-
mento às reuniões de Vereadores privados, temporariamente, de sua liberdade, em virtude de processo crimi-
nal em curso; 
   Art. 41 - Dar-se-á a convocação do suplente de Vereador nos casos de vaga ou licença 
superiores a cento e vinte dias. 
   § 1º - O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de quinze dias, contados da 
data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo; 
   § 2º - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcu-
lar-se-á o quorum em função dos Vereadores remanescentes. 
   Art. 42 - É vedado ao Vereador: 
   I - desde a expedição do diploma: 
   a) firmar ou manter contrato com o Município, com suas autarquias, fundações, empre-
sas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo 
quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes; 
   b) aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da administração pública direta munici-
pal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o disposto nesta Lei; 
   II - desde a posse: 
   a) ocupar cargo, função ou emprego, na administração pública direta ou indireta do 
Município, salvo o cargo de Secretário Municipal ou equivalente, desde que se licencie do exercício do manda-
to; 
   b) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal; 
   c) ser proprietário controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com pessoa jurídica de direito do Município, ou nela exercer função remunerada; 
   d) patrocinar causas junto ao Município em que seja interessada qualquer das entida-
des a que se refere a alínea “a” do inciso I. 
   Art. 43 – Perderá o mandato o Vereador: 
   I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
   II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atenta-
tório às instituições vigentes; 
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   III - que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 
administrativa; 
   IV - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das 
sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade; 
   V - que fixar residência fora do Município; 
   VI - que perder ou tiver suspenso seus direitos políticos. 
   § 1º - Além de outros casos previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal, con-
siderar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso de prerrogativas asseguradas ao vereador ou a 
percepção de vantagens ilícitas ou imorais. 
   § 2º - Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato será declarada pela Câmara por 
voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa, ou de Partido Político representado na Câma-
ra, assegurada ampla defesa. 
   § 3º - Nos casos previstos nos incisos III e IV, a perda será declarada pela Mesa da 
Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de Partidos Políticos com repre-
sentação na Casa, assegurada ampla defesa. 
 

 

SEÇÃO V 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 

   Art. 44 - O Processo Legislativo Municipal compreende a elaboração de: 
   I - emendas à Lei Orgânica Municipal; 
   II - leis complementares; 
   III - leis ordinárias; 
   IV - leis delegadas; 
   V - resoluções; e 
   VI - decretos legislativos. 
   Art. 45 - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta: 
   I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 
   II - do Prefeito Municipal; 
   III - de iniciativa popular de, no mínimo, dez por cento do eleitorado Municipal. 
   § 1º - A proposta será votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias e a-
provada por maioria dos membros da Câmara Municipal. 
   § 2º - A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com 
o respectivo número de ordem. 
   § 3º - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de 
intervenção no Município. 
   Art. 46 - A iniciativa das Leis cabe a qualquer vereador, ao Prefeito e ao eleitorado que 
o exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, de cinco por cento do total de eleitores no 
Município. 
   Art. 47 - As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria abso-
luta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordiná-
rias. 
   Parágrafo Único - Serão Leis Complementares, dentre outras previstas nesta Lei Or-
gânica: 
   I - código tributário do Município; 
   II - código de obras; 
   III - código de posturas; 
   IV - lei instituidora de regime jurídico único dos servidores do Município; 
   V - lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos. 
   VI – plano diretor. (Emenda nº 15/08 de 18 de agosto de 2008). 
   Art. 48 - São de iniciativa exclusiva do Prefeito as Leis que disponham sobre: 
   I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos da 
administração direta e autárquica ou aumento de suas remuneração; 
   II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, e aposentadoria; 
   III - criação, estruturação das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública; 
   IV - matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, 
prêmios e subvenções. 
   Parágrafo Único - Não será admitido aumento de despesas previstas nos projetos de 
iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no inciso IV, primeira parte. 
   Art. 49 - É de competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que dis-
ponham sobre: 
   I - Reestruturação dos Quadros de Funcionários e demais servidores da Câmara Muni-
cipal; 
   II - organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou 
extinção de seus cargos, empregos, funções e fixação das respectivas remunerações. 
   § 1º - Os quadros a que se refere o inciso I são os de Provimento Efetivo, Provimento 
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em Comissão e Quadro Suplementar. 
   § 2º - Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara não serão admitidas 
emendas que aumentem as despesas previstas, ressalvado o disposto na parte final do no inciso II deste arti-
go, se assinada pela maioria dos membros da Casa. 
   Art. 50 - Qualquer cidadão poderá usar a Tribuna durante o processo legislativo da 
Câmara Municipal, e propor soluções ou alternativas para as questões do Município, de acordo com o Regi-
mento. 
   Art. 51 - O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua inicia-
tiva, deste que devidamente justificada. 
   § 1º - Solicitada a urgência a Câmara deverá se manifestar sobre a proposição em até 
trinta dias, contados da data do recebimento. 
   § 2º - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, 
será a proposição incluída na Ordem do Dia, sobressaltando-se às demais proposições, para que se ultime a 
votação. 
   § 3º - O prazo citado no parágrafo primeiro, não correrá no período de recesso da Câ-
mara e nem se aplica aos projetos de Lei Complementar. 
 
   Art. 52 - Aprovado o Projeto de Lei, será este enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o 
sancionará. 
   § 1º - O Prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou con-
trário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data de 
recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. 
   § 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso 
ou de alínea. 
   § 3º - Decorrido o prazo mencionado no parágrafo primeiro, o silêncio do Prefeito im-
portará em sanção. 
   § 4º - A apreciação do veto pelo Plenário da Câmara será, dentro de quarenta e cinco 
dias a contar de seu recebimento, em uma discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se 
rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreta. 
   § 5º - Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao Prefeito para a promulgação. 
   § 6º - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto 
será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que 
trata o artigo 51 desta Lei Orgânica. 
   § 7º - A não conversão do projeto em lei no prazo de quarenta e oito horas pelo Prefei-
to, nos casos dos parágrafos terceiro e quinto, competirá ao Presidente da Câmara a obrigação de promulga-la 
em igual prazo. 
   Art. 53 - As Leis Delegadas serão elaboradas pelo Prefeito, que deverá solicitar a de-
legação à Câmara Municipal. 
   § 1º - Os atos de competência privativa da Câmara à matéria reservada a Lei Comple-
mentar, os Planos Plurianual e Orçamento, não serão objetos de delegação. 
   § 2º - A delegação do Prefeito será efetuada sob a forma de Decreto Legislativo, que 
especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. 
   § 3º - O Decreto Legislativo poderá determinar a apreciação do Projeto pela Câmara, 
que o fará em votação única, vedada a apresentação de emenda. 
   Art. 54 - Os Projetos de Resolução disporão sobre matérias de interesse interno da 
Câmara e os Projetos de Decreto Legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa de interesse 
externo. 
   Parágrafo Único - Nos casos de Projetos de Resolução e de Decreto Legislativos, 
considerar-se-á encerrada com a votação final, a elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo Pre-
sidente da Câmara. 
   Art. 55 - A matéria constante do projeto de lei rejeitada, somente poderá constituir obje-
to de novo projeto, na sessão legislativa seguinte. 
 

CAPÍTULO II 
DO PODER EXECUTIVO 

SEÇÃO I 
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

 

   Art. 56 - O Prefeito eleito pelo povo, é o chefe do Poder Executivo Municipal. 
   Art. 57 - O Prefeito e o Vice-Prefeito prestarão compromisso, tomarão posse e assumi-
rão o exercício na sessão solene de instalação da Câmara Municipal, no dia primeiro de janeiro, do ano subse-
quente à eleição.  
   § 1º - Se decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, 
salvo motivo de força maior, não tiverem assumido o cargo, este será declarado vago. 
   § 2° - Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o Vice-Prefeito, e na falta ou 
impedimento deste, o Presidente da Câmara. 
   § 3º - O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão desincompatibilizar-se  no ato da posse. 
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   § 4º - Se o Vice-Prefeito não receber qualquer remuneração por seu cargo, não preci-
sará desincompatibilizar-se. 
 
   Art. 58 - O Prefeito e o Vice-Prefeito devem residir no Município, e dele não poderão 
ausentar-se, por tempo superior a quinze dias consecutivos, e para o exterior, por qualquer tempo sem prévia 
licença da Câmara Municipal, implicando o descumprimento do disposto neste artigo na perda de mandato. 
   Art. 59 - O Prefeito não poderá, desde de a posse, sob pena de perda de mandato: 
   I - firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa 
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária do serviço público, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes; 
   II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive o de que seja 
demissível “and nutum”, nas entidades constantes no inciso anterior, ressalvado a posse em virtude de concur-
so público; 
   III - ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo; 
   IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades já menciona-
das; 
   V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que gozem de favor decorrente 
de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. 
   § 1º - Os impedimentos acima se estendem ao Vice-Prefeito, aos Secretários e ao Pro-
curador Municipal, no que forem aplicáveis. 
   § 2º - A perda do cargo será decidida pela Câmara, por voto secreto e maioria absolu-
ta, mediante provocação da Mesa, ou de partido político representando na Câmara, assegurada ampla defesa. 
   § 3º - O Prefeito, na vigência de seu mandato, não poderá ser responsabilizado por 
atos estranhos ao exercício de sua funções.    
   Art. 60 - O Prefeito será substituído, no caso de ausência do Município por prazo supe-
rior a 15 dias ou impedimento, e sucedido, no de vaga, pelo Vice-Prefeito. (Emenda nº 16/08 de 18 de agosto 
de 2008). 
   § 1º - Em caso de ausência ou impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância 
dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Prefeitura os membros da Mesa Di-
retora da Câmara Municipal, obedecida a respectiva ordem, e o Juiz de Direito da Comarca, lavrando-se o ato 
de transmissão em livro próprio. 
 
   § 2º - Revogado (Emenda nº 16/08 de 18 de agosto de 2008). 
 
   § 3º - Revogado (Emenda nº 16/08 de 18 de agosto de 2008). 
 
   Art. 61 - Todas à vezes que o Prefeito se ausentar do Município ou durante seus impe-
dimentos por qualquer motivo ou para tratar de assuntos pessoais, justificado ou não, e por qualquer prazo, o 
Vice-Prefeito fica obrigado a assumir imediatamente o cargo, independentemente de transmissão pelo Prefeito. 
(Emenda nº 16/08 de 18 de agosto de 2008). 
   Parágrafo Único – Revogado (Emenda nº 16/08 de 18 de agosto de 2008). 
   Art. 62 - O Vice-Prefeito além de outras atribuições que lhe forem conferidas por Lei, 
auxiliará o Prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. 
   Art. 63 - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, antes de decorridos 2 (dois) 
anos do mandato, o Presidente da Câmara Municipal assumirá a Prefeitura após a última vaga, e, ato contínuo, 
comunicará o fato à 13ª zona Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral para os procedimentos cabíveis.   
   Parágrafo Único - Ocorrendo a vacância de ambos os cargos após decorridos 2 (dois) 
anos e 01 (um) dia, proceder-se-á a eleição indireta na Câmara Municipal 30 (trinta) dias após a vacância, cu-
jos eleitos dentre os membros do Colégio Camarário, completarão o mandato. 
   Art. 64 - É permitida a reeleição do Prefeito e do Vice-Prefeito para novo mandato de 4 
(quatro) anos, o qual se iniciará a primeiro de Janeiro do ano seguinte ao das eleições municipais. 
   Parágrafo Único - Para concorrerem a outros cargos, o Prefeito e o Vice-Prefeito, não 
precisam renunciar nem licenciar-se dos cargos que estão exercendo. 
   Art. 65 - A idade eleitoral mínima dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito é de 21 
anos e de 18 anos para vereadores, inelegíveis os inalistáveis e analfabetos. 
   Parágrafo Único - São inelegíveis, na Comarca, o cônjuge  e os parentes consangüí-
neos ou afins, até segundo grau do Prefeito ou de quem o tenha substituído nos seis meses anteriores ao plei-
to, salvo se já titular de mandato e candidato à reeleição.     
   Art. 66 - Na ocasião da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito, 
farão declarações de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara Municipal, constando das respectivas 
atas ou seus resumos. 
   Art. 67 - A eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores, para um mandato de 
quatro anos, será realizada em pleito direto, no mesmo dia em que for realizada em todo o País. 
   § 1º - O mandato eletivo poderá ser impugnado antes à Justiça Eleitoral, dentro de 
quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abusos do poder econômico, corrupção 
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ou fraude.  
   § 2º - A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo na Justiça, responden-
do o autor, se, se tratar de lide temerária ou comprovada má-fé. 
   Art. 68 - A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á simultane-amente noven-
ta dias antes do término do mandato de seus antecessores. 
   § 1 º - A eleição do Prefeito importará na do Vice-Prefeito com ele registrado. 
   § 2º - Será considerado eleito Prefeito o candidato registrado por partido político ou 
coligação partidária que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os nulos e os em branco. 
   § 3º - Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro escrutínio, proce-
der-ser-á nova eleição em até vinte dias após a promulgação do resultado, concorrendo os dois mais votados, 
considerando-se eleito, àquele que obtiver a maioria dos votos válidos. 
   § 4º - Em caso de desistência de um ou mais candidatos, entre os de maior votação, a 
escolha em segundo turno se fará entre  dois dos restantes, pela ordem de colocação. 
   § 5º - Se antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimen-
to legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. 
   § 6º - Se houver empate no segundo escrutínio, considerar-se-á eleito o mais idoso. 
   Art. 69 - O Prefeito prestará o seguinte juramento por ocasião de sua posse: “Prometo 
manter, defender, cumprir e fazer cumprir as Constituições do Brasil, do Estado do Pará e a Lei Orgânica do 
Município de Bragança, observar e fazer observar as lei, promover o bem geral do povo bragantino, desempe-
nhar leal e honestamente o mandato que me foi confiado, com o objetivo de construir uma sociedade justa, 
livre e solidária”. 
   Art. 70 - As proibições e incompatibilidades aplicam-se, no que couber, ao Prefeito e 
Vice-Prefeito. 
   Art. 71 - O Prefeito regulamentarmente licenciado, terá direito a perceber remuneração, 
quando: 
   I - impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada; 
   II - em gozo de férias; 
   III - a serviço em missão de representação do Município. 
   § 1º - O Prefeito gozará de férias anuais, de trinta dias sem prejuízo da remuneração, 
ficando a seu critério a época para usufruí-la, de cuja decisão, dará conhecimento à Câmara Municipal, sessen-
ta dias antes do início do descanso. 
   § 2º - A remuneração do Prefeito será estipulada juntamente com os vencimentos dos 
vereadores e será feita em cada legislatura para a subseqüente, pelos membros da Câmara Municipal. 
 

 SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO 

 
   Art. 72 - Compete ao Prefeito, dentre outras atribuições: 
   I - a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica; 
   II - representar o Município em Juízo e fora dele; 
   III - sancionar, promulgar e fazer publicar as Leis aprovadas pela Câmara e expedir os 
regulamentos para sua fiel execução; 
   IV - vetar, no todo ou em parte os projetos de leis aprovados pela Câmara, que consi-
derar contrários aos interesses do Município ou inconstitucionais; 
   V - decretar, nos termos da Lei, desapropriação por utilidade pública ou por interesse 
social; 
   VI - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos; 
   VII - permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros; 
   VIII - permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros; 
   IX - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional 
dos servidores; 
   X - enviar à Câmara os projeto de Leis  relativos ao Orçamento Anual e ao Plano Pluri-
anual do Município e de suas autarquias; 
   XI - prestar ao Poder Legislativo, anualmente, dentro de  sessenta dias após a abertura 
da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; 
   XII - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de 
contas exigidas em Lei; 
   XIII - fazer publicar os atos oficiais; 
   XIV - prestar à Câmara, dentro de trinta dias, as informações pela mesma solicitadas, 
salvo, prorrogação, a ser pedida e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificul-
dade de obtenção nas respectivas fontes, dos dados pleiteados; 
   XV - prover os serviços e obras da administração pública; 
   XVI - superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da 
receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos 
votados pela Câmara; 
   XVIII - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem 
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dirigidas; 
   XIX - oficializar as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela 
Câmara, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis; 
   XX - convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o 
exigir; 
   XXI - aprovar projetos de edificações, planos de loteamento e zoneamento para fins 
urbanos; 
   XXII - apresentar anualmente à Câmara, relatórios detalhados sobre o estado das o-
bras e dos serviços municipais, bem como o programa da administração para o ano seguinte; 
   XXIII - organizar os serviços internos das repartições criadas por Lei, sem exceder as 
verbas para tal destinadas; 
   XXIV - contrair empréstimo e realizar operações de créditos, mediante prévia autoriza-
ção da Câmara. 
   XXV - providenciar sobre a administração dos bens do Município e sua alienação, na 
forma da lei; 
   XXVI - organizar e dirigir, nos termos da Lei, os serviços relativos às terras do municí-
pio; 
   XXVII - desenvolver o sistema viário do Município; 
   XXVIII - conceder auxílio, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas 
orçamentárias e do plano de distribuição, prévia e anualmente aprovado pela Câmara; 
   XXIX - providenciar sobre incremento do ensino; 
   XXX - estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei; 
   XXXI - solicitar o auxílio das autoridades do Estado para garantia do cumprimento de 
seus atos; 
   XXXII - solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câmara Municipal para ausentar-se 
do Município nos casos previstos nesta Lei; 
   XXXIII - adotar providências para conservação e salvaguarda do Patrimônio Municipal; 
   XXXIV - garantia de obras e saneamento básico para zona rural; 
   XXXV - planejamento e execução de eletrificação rural do Município 
   XXXVI - publicar até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resu-
mido da execução orçamentária; 
   XXXVII - a cada doze meses, tomar público a relação dos bens municipais, dando ci-
ência, oficialmente à Câmara Municipal; 
   XXXVIII - em tempo próprio, ouvida a Câmara Municipal, criar e executar, após aprova-
ção, o plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais; 
   XXXIX - nomear e exonerar os Secretários Municipais; 
   XL - exercer com auxílio dos Secretários, a direção superior da administração munici-
pal; 
   XLI - iniciar o processo legislativo; 
   XLII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração na forma da Lei; 
   XLIII - decretar o estado de calamidade pública quando necessário; 
   XLIV - remeter mensagem e plano de governo ao Poder Legislativo, para o exercício 
financeiro que se inicia, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Município e soli-
citando providências que julgar necessárias; 
   XLV - prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da Lei; 
   XLVI - conferir condecorações e distinções honoríficas; 
   XLVII - propor mudanças no sistema tributário do Município; 
   XLVIII - propor nomes de vias, prédios e logradouros públicos do Município; 
   XLIX - coordenar e executar as metas traçadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e nos orçamentos anuais; 
   L - delegar por decreto, a seus auxiliares, as funções administrativas previstas nos 
incisos IX e XV; 
   LI - prover verba reajustada de acordo com índices fixados pelo Governo Federal e 
assegurada por Lei Municipal, para manutenção das instalações, despesas administrativas e apoio logísticos 
decorrentes do funcionamento do Tiro de Guerra. 

   
SEÇÃO III 

DA PERDA E EXTINÇÃO DO MANDATO 
 

   Art. 73 - É vedado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, assumir outro cargo ou função na 
administração pública direta ou indireta, ressalvada os casos previstos nesta Lei. 
   § 1º - É igualmente vedado ao Prefeito desempenhar funções de administração em 
qualquer empresa privada. 
   § 2º - A infringência a o disposto neste artigo e em seu parágrafo primeiro, importará 
em perda de mandato. 
   Art. 74 - O Vice-Prefeito não poderá recusar-se a substituir o Prefeito, sob pena de 
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extinção do respectivo mandato. 
     Art. 75 - São crimes de responsabilidade, apenados com perda de mandato, os atos do 
Prefeito e Vice-Prefeito que atentem contra as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do Município e, 
especialmente contra:  
   I - a existência do Município; 
   II - o livre exercício do Poder Legislativo,  do Poder  Judiciário  e do  Ministério Público;  
   III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
   IV - a segurança interna do Município; 
   V - a probidade na administração; 
   VI - a Lei Orçamentária; 
   VII - o cumprimento das Leis e das decisões judicias.  
   Art. 76 - São infrações político-administrativas do Prefeito, as previstas em Lei Federal, 
Estadual perante a Câmara Municipal. 
   Parágrafo Único - O Prefeito será julgado pela prática de infração político-
administrativas, perante a Câmara Municipal. 
   Art. 77 - Será declarado vago pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito quando: 
   I - ocorrer falecimento, renúncia ou  condenação,  por  crime funcional ou eleitoral; 
   II - deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo de 
dez dias; 
   III - perder ou tiver suspenso seus direitos políticos; 

 
SEÇÃO IV 

DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO 
    
   Art. 78 - São auxiliares diretos do Prefeito: 
   I - os Secretários Municipais e Consultores; 
   II - os Agentes Distritais. 
   Parágrafo Único - Os cargos de que trata o “caput” são de livre nomeação e demissão 
pelo Prefeito. 
   Art. 79 - A lei municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito, 
definido-lhe a competência, deveres e responsabilidades. 
   Art. 80 - O Executivo estabelecerá as atribuições de seus prepostos, definindo-lhes 
competência, deveres e responsabilidades. 
   Art. 81 - São condições essenciais para a investidura nos cargos de Secretário ou Con-
sultor: 
   I - ser brasileiro; 
   II - estar no exercício dos direitos políticos; 
   III - ser maior de dezoito anos. 
   Parágrafo Único - A função de secretário Municipal ou Consultor, somente poderá ser 
exercida por pessoas portadoras de, no mínimo, nível médio, exceto Secretários de Saúde, Educação, Agricul-
tura, e Consultores, que devem possuir obrigatoriamente nível superior, correlato com sua área de atuação. 
   Art. 82 - A competência do Agente Distrital limitar-se-á ao Distrito para o qual foi no-
meado. 
   Parágrafo Único - Ao agente Distrital, como delegado do Executivo, compete: 
   I - cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instruções recebidas do Prefeito, as Leis, 
Resoluções, Regulamentos e demais atos do Prefeito e da Câmara Municipal; 
   II - Fiscalizar os serviços distritais; 
   III - atender as reclamações das partes e encaminhá-las ao Prefeito, quando se tratar 
de matéria estranha às suas atribuições ou quando lhe for favorável a decisão preferida; 
   IV - indicar ao Prefeito as providências necessárias ao Distrito; 
   V - prestar contas ao Prefeito mensalmente ou quando lhe forem solicitadas; 
   Art. 83 - Os auxiliares diretos do Prefeito farão declaração de bens no ato da posse e 
no término do exercício do cargo. 

 
CAPÍTULO III 

DA SOBERANIA POPULAR 
 
   Art. 84 - A soberania popular será exercida, nos termos do artigo 14 da Constituição 
Federal, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, em valor igual para todos, e nos termos da Lei, 
mediante: 
   I - Plebiscito; 
   II - referendo; 
   III - iniciativa popular de Lei ou emenda à Lei Orgânica; 
   IV - participação direta ou através de entidades representativas na co-gestão da admi-
nistração ou órgão público, e na fiscalização dos serviços e contas do Município. 
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   Art. 85 - Os casos e procedimentos para consulta plebiscitária, referendo e iniciativa 
popular, serão definidos em Lei. 
   Parágrafo Único - O plebiscito e o referendo poderão ser proposto pelo Prefeito, pela 
Câmara Municipal, ou por cinco por cento do eleitorado local, quorum este, também exigido para a iniciativa 
popular de projetos de lei. 
   Art. 86 - O Regimento Interno da Câmara Municipal, assegurará a audiência pública 
com entidades da sociedade civil, quer em sessões da Câmara, previamente designadas, quer em suas comis-
sões. 

 
 

TÍTULO  III 
DA ADMINISTRATIVA PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO  I 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
   Art. 87 - A Administração Pública Municipal compreende: 
   I - A Administração Direta: Secretarias ou órgãos equiparados; 
   II - Administração Indireta e Fundacional: entidades dotadas de personalidade jurídica 
própria. 
   Parágrafo Único - As entidades compreendidas na Administração Indireta serão cria-
das por Lei especifica e vinculadas às secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver 
enquadrada sua principal atividade. 
   Art. 88 - A Administração Municipal, direta ou indireta, obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
   § 1º - Todo órgão ou entidade Municipal prestará aos interessados, no prazo da Lei e 
sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos  referidos na Constituição Federal.     
   § 2º - Os atos de improbidade administrativa, importarão na suspensão dos direitos 
políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em Lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
   § 3º - A Lei Federal estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressar-
cimento. 
   § 4º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegu-
rado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
   Art. 89 – Suprimido (Emenda nº 17/08 de 18 de agosto de 2008).  
   Parágrafo Único - Suprimido(Emenda nº 17/08 de 18 de agosto de 2008). 
   Art. 90 - A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas 
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da Lei. 
   Art. 91 - Serão prioridades da Administração Pública: 

a) saúde; 
b) educação; 
c) desenvolvimento. 

 
 

CAPÍTULO  II 
DOS BENS PÚBLICOS 

 
   Art. 92 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens do Município, respeitada a compe-
tência da Câmara, quanto àqueles utilizados em seus serviços. 
   § 1º - Todos os bens do Município deverão ser cadastrados, com identificação respec-
tiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento. 
   § 2º - Os bens patrimoniais do Município deverão ser classificados, em relação a cada 
serviço e pela sua natureza, devendo ser feita, anualmente, a conferência da escritura patrimonial com os bens 
existentes, e na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens do Municí-
pio. 
   Art. 93 - A alienação de bens do Município, subordinada à existência de interesse pú-
blico devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e dependerá de autorização Legislativa e 
concorrência pública, dispensada esta, nos casos de doação e permuta, que será permitida, exclusivamente, 
para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante, justificado pelo Executivo. 
   Art. 94 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia 
avaliação e autorização Legislativa. 
   Art. 95 - é proibida a doação, venda ou concessão, de uso de qualquer fração dos par-
ques, praças, jardins ou logradouros públicos, salvo pequenos espaços destinados a atividades comerciais, 
definidas em Lei específica. 
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   Art. 96 - O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante conces-
são, ou permissão a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público exigir. 
   § 1º - a concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominiciais dependerá 
de Lei e concorrência, e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese do 
uso se destinar a concessionária de serviço público, devidamente justificado. 
   § 2º - A concessão administrativa dos bens públicos de uso comum somente poderá 
ocorrer para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa. 
   Art. 97 - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como merca-
do, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos esportivos, serão feitas na forma da Lei e regu-
lamentos respectivos. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS OBRAS E DO SERVIÇO PÚBLICO 

 
   Art. 98 - A realização de obras públicas do Município deverá estar adequada às diretri-
zes do Plano Diretor. 
   Art. 99 - Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a Administração Muni-
cipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que conveniente 
ao interesse público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão de serviço público ou de utilidade 
pública, verificado que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e capacitada para o seu desem-
penho. 
   § 1º - A permissão de serviço público ou de utilidade pública, sempre a título precário, 
será outorgada por decreto. A concessão só será feita, com autorização legislativa, mediante contrato. A per-
missão e a concessão dependem de licitação. 
   § 2º - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamentos, medidas as condições efetivas 
da proposta, nos termos da Lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensável à garantir do cumprimento das obrigações. 
    § 3º - O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou conce-
didos, desde que executados, em desconformidade com o ato ou contrato, bem como, aqueles que se revela-
rem insuficientes para o atendimento dos usuários. 
   § 4º - A pessoa física ou jurídica em débito com o município e com o sistema de segu-
ridade social, que descumpra a legislação trabalhista ou normas e padrões de proteção ao meio ambiente, ou 
que desrespeite os direitos da mulher, notadamente os que protegem a maternidade, não poderá contratar com 
o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais, creditícios administrativos ou de qualquer 
natureza, ficando rescindido o contrato já celebrado, sem direito a indenização, uma vez constatada a infração. 
   Art. 100 - Lei especifica, respeitada a legislação competente, disporá sobre: 
   I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos de 
utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de caducidade e res-
cisão da concessão ou permissão; 
   II - os direitos dos usuários; 
   III - política tarifária; 
   IV - a obrigação de manter serviço adequado; 
   V - as reclamações relativas a prestação de serviço público ou de utilidade púbica. 
   Parágrafo Único - As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública serão fixa-
das pelo Executivo mediante aprovação do Legislativo Municipal. 
   Art. 101 - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante 
Convênio com o Estado, a União e entidades particulares ou mediante consórcios com outros Municípios. 
   § 1º - A constituição de consórcios municipais dependerá de autorização legislativa. 
   § 2º - Os consórcios manterão um Conselho consultivo, do qual participarão os Municí-
pios integrantes, além de uma autoridade executiva e um Conselho Fiscal de munícipes não pertencentes ao 
serviço público. 
   § 3º - Independerá de autorização legislativa e das exigências estabelecidas no pará-
grafo anterior o consórcio, constituído entre Municípios para a realização de obras e serviços, cujo valor, não 
atinja o limite para licitação mediante convite. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  
   Art. 102 - O Município instituirá conselho de política de administração e remuneração 
de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Emenda nº 18/08 de 18 de   
agosto de 2008). 
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   § 1º - A fixação dos padrões de vencimentos de dos demais componentes do sistema 
remuneratório observará: (Emenda nº 18/08 de 18 de agosto de 2008). 
   I – 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. 
  § 2º - Aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 31 da Constituição do Estado do Pará. 
   Art. 103 - O servidor será aposentado: 
   I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrentes de aci-
dente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,  especificadas em lei, e pro-
porcionais nos demais casos; 
   II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço; 
   III - voluntariamente: 
   a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, trinta, se mulher, com proventos inte-
grais; 
   b) aos trinta anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e aos 
vinte e cinco, se professora, com proventos integrais; 
   c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos 
proporcionais a esse tempo; 
   d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, aos sessenta, se mulher, com pro-
ventos proporcionais ao tempo de serviço. 
   § 1º - Lei complementar poderá estabelecer exceções aos disposto no inciso III, alíneas 
a e c, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. 
   § 2º - A Lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. 
   § 3º - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado, inte-
gralmente, para os efeitos de aposentadoria, e de disponibilidade. 
   § 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos,  na mesma proporção e na mes-
ma data, sempre que se modificar a remuneração, dos servidores em atividades, sendo também estendidos 
aos inativos, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclu-
sive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou funções em que se deu a aposenta-
doria, na forma da Lei. 
   § 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou 
proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em Lei, observado o disposto no parágrafo anterior. 
   Art. 104 - Os cargos, empregos ou funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em Lei. 
   § 1º - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, sob 
pena de nulidade do ato, não se aplicando o aqui disposto às nomeações para cargos em comissão, declara-
dos em Lei, de livre nomeação e exoneração. 
   § 2º - O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 
vez, por igual período. 
   § 3º - Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o candidato 
aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos con-
cursados para assumir o cargo ou emprego, na carreira. 
   § 4º - É vedada a estipulação de limites máximos de idade para o ingresso no serviço 
público, respeitando-se apenas o limite constitucional da idade para aposentadoria compulsória. 
   Àrt. 105 - A Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, em prazo não superior a 12 (doze) meses, 
prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. 
   Art. 106 - São garantidos os direitos à livre associação sindical e o direito de greve, 
que será exercido nos termos e nos limites definidos em Lei própria. 
   Art. 107 - Os cargos, empregos e funções públicas, serão condignamente remunera-
dos, vedado o exercício gratuito dos mesmos. 
   § 1º - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos sem distinção de índi-
ces, far-se-á sempre na mesma data. 
   § 2º - A Lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor re-
muneração, dos servidores públicos municipais, observados, como limite máximo, os valores percebidos como 
remuneração, em espécie, pelo Prefeito. 
   § 3º - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, não poderão ser superiores 
nem inferiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
   § 4º - É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remunera-
ção de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no parágrafo anterior e no artigo 100, parágrafo pri-
meiro. 
  § 5º - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem 
acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 
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   Art. 108 - São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados 
para cargo de provimentos efetivos em virtude de concurso público. (Emenda nº 19/08 de 18 de agosto de 
2008). 
   § 1º - O servidor público estável, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou median-
te procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurando ampla defesa. (Emenda 
nº 20/08 de 18 de agosto de 2008). 
   § 2º - Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor público estável, será ele 
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, apro-
veitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. 
   § 3º - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 
   § 4º - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatório a avaliação especial 
de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Emenda nº 21/08 de 18 de agosto de 2008). 
   Art. 109 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 
houver compatibilidade de horários nos seguintes casos: 
   a) de dois cargos de professores; 
   b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
   c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. (Emenda nº 22/08 de 18 de agosto de 2008).   
   Parágrafo Único - A proibição de acumular, estende-se a empregos e funções, abran-
gendo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundações mantidas pelo poder públi-
co. 
   Art. 110 - Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguin-
tes disposições: 
   I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, ficará afasta-
do de seu cargo, emprego ou função; 
   II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sen-
do-lhe facultado optar pela remuneração que lhe convier; 
   III - investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá 
as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior; 
   IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu 
tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; 
   V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão 
determinados como se no exercício estivesse. 
   Art. 111 - Os cargos públicos serão criados por Lei, que fixará denominação, padrão de 
vencimentos, condições de provimento e indiciará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. 
   § 1º - A criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a fixação e alteração de 
seus vencimentos, dependerão de projetos de lei de iniciativa da Mesa. 
   § 2º - Lei especifica estabelecerá percentual dos empregos públicos para as pessoas 
portadoras de necessidades especiais e definirá os critérios de sua admissão. 
   Art. 112 - O Município estabelecerá por Lei, o regime previdenciário de seus servidores 
ou adota-lo-á através de convênios com a União ou o Estado. 
   Art. 113 - Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública, 
serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos 
casos e condições previstas em lei. 
   § 1º - Os dirigentes de autarquias, fundações e empresas paraestatais do Município, 
obrigam-se, no ato da posse, sob pena de nulidade de pleito ao direito desta, a declarar seus bens. No ato da 
exoneração deverá ser atualizada a declaração, sob pena de impedimento para o exercício de qualquer outro 
cargo no Município, e sob pena de responsabilidade 
   § 2º - Nenhum servidor público municipal que exerça cargo de confiança, em comissão 
ou de chefia, da administração pública municipal direta ou indireta, poderá ser diretor ou integrar conselho de 
empresas fornecedoras, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município. 
   Art. 114 - A título de complementação salarial, o servidor municipal que se aposentou 
ou vier a se aposentar pelo regime da CLT, devidamente aparado pela Constituição Federal de 1988 (Artº. 19 
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias) ou pelo Regime Jurídico Único, fará jus a uma pensão 
vitalícia mensal correspondente a 20% (vinte por cento) do total bruto de ordenado (vencimentos e vantagens 
fixas) atribuídos ao cargo ou função que exercia, calculado sobre o valor do percebido pelo servidor da ativa no 
mês a que se referir o pagamento. 
   Parágrafo Único - No caso da professora Municipal, o tempo de efetivo exercício de 
que trata o “caput” deste artigo fica reduzido para 25 (vinte e cinco) anos, para efeito de fazer jus à pensão. 
   Art. 115 - Fica assegurado ao servidor público municipal (estável ou temporário) o di-
reito a horário especial de trabalho, desde que aluno devidamente matriculado nos diversos graus de ensino, 
sem prejuízo de sua remuneração.   
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CAPÍTULO  V 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 

SEÇÃO  I 
DA ARRECADAÇÃO 

  Art. 116 - A receita pública municipal será constituída por tributos, preços e outros ingressos. 
   § 1º - A decretação e arrecadação dos tributos atenderão aos princípios estabelecidos 
nas Constituições Federal e Estadual, nesta Lei Orgânica e às normas gerais do direito tributário. 
   § 2º - Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, observado as normas gerais do 
direito financeiro e as leis atinentes à espécie. 
   § 3º - Os demais ingressos ficarão sujeitos às disposições especiais para sua efetiva 
arrecadação ou recolhimento. 
   Art. 117 - A lei poderá isentar, reduzir, remir, anistiar ou gravar tributos, com a finalida-
de extrafiscal de favorecer atividades úteis ou de conter atividades inconvenientes ao interesse público, obser-
vada a alínea g, inciso XII, do artigo 155 da Constituição da República e a legislação federal. 
   Parágrafo Único - A renúncia a receitas e concessões de isenções e anistias fiscais 
não poderão ser feitas sem interesse justificado. 
  

  Art. 118 - Compete ao Município instituir: 
   I - imposto sobre propriedade predial e territorial urbana; 
   II - imposto sobre transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direito reais sobre imóveis, exceto os de garantia bem como ces-
são de direito à sua aquisição. 
   III - imposto sobre vendas a varejos de combustível líquido e gasosos, exceto Óleo 
Diesel; 
   IV - imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, I, 
b, da constituição Federal, definidos em lei complementar federal; 
   V - taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou parci-
al, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição; 
   VI - contribuição de melhoria, decorrentes de obras públicas; 
   VII - contribuição cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de 
sistema de previdência e assistência social. 
   § 1º - O imposto previsto no inciso I, poderá ser progressivo nos termos da lei, de forma 
a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 
   § 2º - O imposto previsto no inciso II, não incide sobre a transmissão de bens ou direi-
tos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas 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 da adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil. 
   § 3º - O imposto referido no inciso IV, adotará alíquotas referenciadas de acordo com a 
natureza do serviço, e não incidirá sobre o trabalho prestado, individualmente ou em caráter de empresa indivi-
dual, excluídos os serviços prestados por interposta pessoa, mediante salário. 
   § 4º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados se-
gundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para confe-
rir efetividade a esses objetos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da Lei, o patrimônio, 
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
   § 5º - As taxas não poderão ter base de cálculo próprio de imposto.  
   Art. 119 - Pertencem ao Município: 
   I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e proventos de qual-
quer natureza, incidente na fonte, sobre rendimento pago, a qualquer título, por ele, suas autarquias e pelas 
fundações que instituir e mantiver; 
   II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propri-
edade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados; 
   III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto Estadual sobre a pro-
priedade de veículos automotores licenciados em seu território; 
   IV - vinte e cinco por cento da arrecadação do imposto Estadual sobre as operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal 
e de comunicação; 
   V - a respectiva quota do Fundo de Participação dos Municípios, referidas no artigo 
159, I, b, da Constituição Federal; 
   VI - setenta por cento da arrecadação, conforme a origem do imposto a que se refere o 
artigo 153, V, da Constituição Federal, incidente sobre o ouro, quando definido em Lei como ativo financeiro ou 
instrumento cambial; 
   VII - vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado, nos termos do artigo 
159, § 3º, da constituição Federal. 
   Art. 120 - O Município divulgará, até o último dia do mês subseqüente ao da arrecada-
ção, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, bem como os recursos recolhidos.  
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SEÇÃO  II 
DO ORÇAMENTO E DOS CRÉDITOS 

   Art. 121 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
   I - o plano plurianual; 
   II - as diretrizes orçamentárias; 
   III - os orçamentos anuais. 
   § 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretri-
zes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorren-
tes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
   § 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da admi-
nistração pública municipal, 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. 
   § 3º - O poder Executivo publicará e enviará ao Poder Legislativo, até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre, relatório resumindo da execução orçamentária. 
   § 4º - Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o plano 
plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. 
   § 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
   I - o orçamento fiscal referente aos poderes municipais, seus fundos, órgãos e entida-
des da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
   II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indireta-
mente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
   III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidade e órgãos a ele 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Públi-
co.  
   § 6º - O projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de demonstrativo setorizado 
dos percentuais de incidência sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 
   § 7º - 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 créditos, ainda que por antecipação de receita, nos termos da Lei. 
   § 8º - Cabe à Lei Complementar: 
   I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organiza-
ção do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária anual; 
   II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e 
indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 
   Art. 122 - São vedados: 
   I - o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária anual; 
   II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os crédi-
tos orçamentários ou adicionais; 
   III - a realização de operações de créditos que excedam o montantes das despesas de 
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, a-
provadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 
   IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesas, ressalvada a 
repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, da Constituição 
Federa, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo arti-
go 212, da mesma Constituição, e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação de recei-
ta, prevista no artigo anterior, § 7º, desta Lei Orgânica; 
   V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos correspondentes; 
   VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria 
de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 
   VII - a concessão ou utilização de crédito ilimitados; 
   VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos 
fiscais e seguridade social, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações, fundos e inclusi-
ve dos mencionados no artigo 165, § 5º, da Constituição Federal; 
   IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 
   § 1º - Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá 
ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade. 
  § 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que 
forem autorizados, salvo se o ato for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, 
reabertos os limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente. 
   § 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as des-
pesas imprevisíveis e urgentes. 
   Art. 123 - A despesas com pessoal ativo e inativo do Município, não poderá ex-ceder 
os limites estabelecidos em Lei Complementar. 
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   Parágrafo Único - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 
criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, 
pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, só poderão ser feitas: 
   I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de des-
pesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
   II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
   Art. 124 - O Prefeito eleito poderá enviar proposta, retificando o orçamento público 
elaborado pela administração em exercício, até o dia quinze de dezembro, propostas estas, que deverão ser 
votadas pelo Legislativo até o dia trinta e um de dezembro. 
 

SEÇÃO III 
DA DESPESA PÚBLICO E GESTÃO FINANCEIRO 

 
   Art. 125 - A despesas públicas atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição 
Federal, e às normas de direito financeiro. 
   Art. 126 - A realização de despesas que não estejam incluídas em programação finan-
ceira, importará em responsabilidade pessoal de seus ordenadores. 
   § 1º - Na documentação da despesa, consignar-se-á o nome do ordenador. 
   § 2º - Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recursos disponí-
veis e crédito votado pela Câmara Municipal, salvo o que ocorre por contar de crédito extraordinário. 
   § 3º - Nenhuma lei que crie ou aumente despesas será executada sem que dela conste 
a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo. 
   Art. 127 - As disponibilidades de caixa do Município, de suas autarquias e fundações e 
das empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previs-
tos em lei. 
 

CAPÍTULO VI 
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

 
   Art. 128 - Compete à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara 
Municipal: 
   I - examinar e emitir parecer sobre os projetos relativos ao plano plurianual, às diretri-
zes orçamentárias, ao orçamento anual, aos créditos adicionais e sobre as contas apresentadas anualmente 
pelo Prefeito; 
   II - Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas setoriais do Município, pre-
visto nesta Lei Orgânica e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária; 
   § 1º - As emendas serão apresentadas nesta Comissão que, sobre elas, emitirá pare-
cer, e serão apreciadas, na forma regimental, pelo plenário da Câmara Municipal. 
   § 2º - As emendas ao projeto de Lei de Orçamento anual e os projetos que o modifi-
quem somente podem ser aprovados, caso: 
   I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
   II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação 
de dotação, excluídas as que incidem sobre: 

a) dotação para pessoal e seus encargos; 
b) serviços da dívida; 

      III - Sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões, ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

   § 3º - As emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser a-
provados quando incompatíveis com o plano plurianual.     
   § 4º - O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modifica-
ções nos projetos a que se refere este artigo,  enquanto não iniciada a votação, na Comissão. 
   § 5º - Os projetos de Lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentária e do Orça-
mento Anual serão enviados pelo Prefeito à Câmara Municipal, obedecidos os critérios a serem estabelecidos 
em Lei Complementar. 
   § 6º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o dis-
posto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. 
   § 7º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de Lei 
Orçamentária anual, fiquem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, median-
te créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização da Câmara Municipal. 
 

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS E DAS VILAS 

 



24 

   Art. 129 - O Governo do Município, a partir da promulgação desta Lei, poderá criar 
Agência Distrital, desde que atenda às exigências contidas em Lei. 
   § 1º - Cabe aos poderes constituídos as necessárias providências para sua implanta-
ção. 
   § 2º - As agências distritais deverão planejar as suas atividades e programar a suas 
despesas anual, respeitada a Lei de Orçamento Anual e a programação financeira da Prefeitura. 
   § 3º - O cargo de Agente Distrital, devidamente criado por Lei, é de livre escolha e exo-
neração do Prefeito, sendo sua remuneração 25% (vinte e cinco por cento) da do Secretário Municipal. 
   § 4º - Os Agentes Distritais são auxiliares diretos do Prefeito, e terão suas atribuições 
definidas em Lei específica. 
   § 5º - No intuito de permitir a participação popular na administração Municipal, o Prefei-
to nomeará, para cada Agência Distrital, um Conselho Comunitário de Moradores, escolhido pela própria Co-
munidade, em número de (03) três a (05) cinco membros, com o objetivo de colaborar na solução dos proble-
mas da Comunidade, não fazendo jus a qualquer remuneração e nem a vínculo empregatício. 
   Art. 130 - Pertencem ao Distrito, no mínimo setenta e cinco por cento dos tributos mu-
nicipais arrecadados no mesmo. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 
   Art. 131 - Fica criada a Guarda Municipal de Bragança, como força auxiliar na proteção 
dos bens, serviços e instalações municipais, inclusive, áreas de florestamento do Município. 
   Parágrafo Único - Lei Municipal estabelecerá a organização e a competência da 
Guarda Municipal. 
 

TÍTULO IV 
DA ORDEM ECONÔMICA E DO MEIO AMBIENTE 

CAPÍTULO I 
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
   Art. 132 - O Município, dentro de sua competência, estruturará a ordem econômica e 
social, conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores interesses da coletividade. 
   § 1º - A intervenção do Município, no domínio econômico, terá por objetivo estimular e 
orientar a produção, defender os interesses do povo, promover a justiça e solidariedade social. 
   § 2º - O capital será considerado não apenas como instrumento produtor de lucros, 
mas também como meio de expansão econômica do bem-estar coletivo. 
   Art. 133 - O Município assistirá aos trabalhadores e suas organizações legais, procu-
rando proporcionar-lhes, entre outros benefícios, meios de produção e de trabalho, crédito fácil e preços justos, 
saúde e bem-estar social. 
   Art. 134 - O Município dispensará à micro-empresa e à empresa de pequeno porte, 
assim definidas em Lei Federal, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de 
suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, pela eliminação ou redução destas por meio de Lei. 
   Art. 135 - O Município dispensará tratamento diferenciado para o cooperativismo e 
outras formas de associativismo econômico, na forma da Lei, de acordo com o artigo 23, da Constituição Esta-
dual. 
   Art. 136 - O Governo do Município, após a promulgação desta Lei, providenciará o 
levantamento sócio-econômico das Vilas e Distritos Municipais, objetivando a elaboração e execução de proje-
tos de desenvolvimento, de acordo com suas possibilidades. 
 

CAPÍTULO II 
DA POLÍTICA URBANA 

 
   Art. 137 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Munici-
pal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das fun-
ções sociais da Cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, respeitados os princípios constitucionais e 
mais os seguintes: 
   I - promoção do direito de todos os cidadãos à moradia, transporte coletivo, saneamen-
to básico, energia elétrica, iluminação pública, abastecimento, comunicação, saúde, educação, lazer e segu-
rança, assim como a preservação do patrimônio cultural e ambiental. 
   II - promoção e execução de programas de construção de moradias populares, pelos 
próprios interessados, por cooperativas habitacionais e pelas demais modalidades alternativas de construção 
em níveis compatíveis com a dignidade da pessoa humana. 
   § 1º - O Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal, é instrumento básico da políti-
ca de desenvolvimento e de expansão urbana. 
   § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
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fundamentais de ordenação da cidade, expressa no Plano Diretor. 
   § 3º - A partir da promulgação desta Lei, o imóvel urbano que não satisfizer as exigên-
cias legais poderá sofrer pena de desapropriação na forma da Lei. 
   § 4º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indeniza-
ção em dinheiro, ouvida a autoridade judiciária. 
   § 5º - O direito à propriedades é inerente à natureza do homem, dependendo de seus 
limites e uso da convivência social. 
   § 6º - O Município poderá, mediante Lei especifica, para áreas, incluídas no plano dire-
tor, exigir, nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, que promova o seu ade-
quado aproveitamento, sob pena sucessiva de: 

a) parcelamento ou edificação compulsória; 
b) imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
c)  desapropriação, com pagamento mediante título de dívida pública de emissão pre-

viamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. 
   § 7º - Para núcleos urbanos com população inferior a vinte mil habitantes e superior a 
três mil habitantes, o Município deverá estabelecer, através de Lei, estratégias e diretrizes gerais de ocupação 
que garantam as funções sociais desses núcleos e da propriedade. 
   Art. 138 - A pessoa física ou entidade civil que possuir, como sua, por cinco anos inin-
terruptamente e sem oposição, área urbana de até oitocentos metros quadrados, utilizando-a para sua moradia 
ou de sua família ou para qualquer atividade considerada de utilidade pública, adquirir-lhe-á o domínio, desde 
que não seja proprietário de outro imóvel urbano. (Emenda nº 06/98 de 29 de Dezembro de 1998). 
   § 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mu-
lher, ou a ambos, independentemente de estado civil. 
   § 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
   § 3º - os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
   Art. 139 - A política habitacional do Município integrada à da União e à do Estado, visa 
oferecer programa habitacional do Município, de acordo com os seguintes critérios: 
   I - criação de légua patrimonial do Município; 
   II - estudo definido da área de terras devolutas do Município; 
   III - ofertas de lotes urbanizados; 
   IV - prioridade de atendimento às famílias de baixa renda; 
   V - criação do programa de habitação popular, através do sistema de autoconstrução. 
   Parágrafo Único - A Administração Municipal criará entidades específicas ao setor 
habitacional, que deverão contar com recursos próprios, incluídos obrigatoriamente no seu orçamento anual. 
  
 

CAPÍTULO III 
SEÇÃO I 

DA POLÍTICA AGRÍCOLA, AGRÁRIA E FUNDIÁRIA 
 

   Art. 140 - Os Poderes do Município terão em instância, maior empenho no desenvolvi-
mento rural, estabelecendo convênios a nível estadual e/ou federal voltados para comunidades rurais organi-
zadas, que desejam melhorias comunitárias e/ou implantação de mini-indústria de apoio à produção, visando o 
pequeno produtor, competindo-lhes também: 
   I - dar prioridade de apoio à Secretaria de Agricultura com veículo e sua manutenção, 
ampliação do corpo técnico-administrativo e garantia de apoio à construção de uma sede própria; 
   II - projetar o sistema viário, com transporte adequado à nossa região, quer seja ribeiri-
nha, terra firme ou campos naturais, para possibilitar o escoamento da produção a custo mais baixo; 
   III - prestar assistência, na forma da Lei, aos trabalhadores rurais, aos pequenos agri-
cultores e as suas organizações. 
   Art. 141 - O Governo Municipal incentivará: 
   I - a criação de fazendas coletivas orientadas ou administradas pelo Poder Público, 
destinadas à formação de elementos aptos às atividades agrícolas e pecuárias; 
   II - a piscicultura, na produção de alevinos e larvas, bem como a cacinocultura; 
   III - a implantação de Central de Abastecimento; 
   IV - a implantação de armazéns comunitários, nas localidades rurais, equipados com 
materiais apropriados para o armazenamento dos produtos, isumos e implementos agrícolas; 
   V - implantação, no Município, de feiras-livres específicas à comercialização de gêne-
ros do produtor, isentando-o do pagamento de tributos de acordo com a Lei; 
   VI - a implantação de projetos de cinturão verde para a produção de alimentos, bem 
como estimulará as formas alternativas de vendas dos produtos agrícolas diretamente aos consumidores urba-
nos, prioritariamente os dos bairros da periferia; 
   VII - os trabalhos hortigranjeiros e cantinas comunitárias; 
   VIII - a criação da bacia leiteira do Município. 
   Art. 142 - O Município criará uma comissão municipal de desenvolvimento rural consti-
tuído por representantes de órgãos afins, visando estabelecer um plano de ação com cronograma das ativida-
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des prioritárias que estejam ligadas à política agrícola, bem como à preservação do meio ambiente. 
   Art. 143 - O Município destinará, anualmente, incentivos à produção agrícola destinada 
ao abastecimento como meio de promoção do trabalhador rural e para a sua promoção técnica, valor corres-
pondente à parcela do Imposto Territorial Rural a que tem direito nos termos do artigo 158, III, da Constituição 
Federal. 
   Art. 144 - O Planejamento e a política de desenvolvimento rural será viabilizado, basi-
camente, através de um plano de Desenvolvimento Rural, prioritariamente voltado aos pequenos produtores 
rurais. 
 

SEÇÃO II 
DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 

 

   Art. 145 - O Município, no desempenho de sua organização econômica, planejará e 
executará políticas voltadas para a agricultura e o abastecimento, especialmente quanto: 
   I - ao desenvolvimento da propriedade em todas as suas potencialidades, a partir da 
vocação e da capacidade de uso do solo, levada em conta a proteção do meio ambiente; 
   II - ao fomento à produção agropecuária, especialmente a de alimentos, esta mediante 
a implantação de núcleos de produção; 
   III - ao incentivo agro-industrial; 
   IV - ao incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo; 
   V - à implantação de entrepostos atacadistas, destinados à comercialização da produ-
ção regional. 
   Art. 146 - Incumbe ao Município, como agente normativo e regulador da atividade eco-
nômica: 
   I - fomentar a comercialização do pescado; 
   II - estabelecer política específica para os setores pesqueiro, industrial e artesanal, 
priorizando o artesanato e a piscicultura, propiciando os instrumentos necessários à sua viabilização. 
   Parágrafo Único - O Governo Municipal disciplinará, entre outras, as seguintes ativi-
dades relacionadas aos portos e ao abastecimento do Município, mediante Lei aprovada pela Câmara Munici-
pal ou Decreto do Executivo, conforme o caso: 

a) fiscalização nos portos do Município, do desembarque do pescado dos barcos de 
pesca e embarque nos caminhões transportadores, anotando as espécies e a tonelagem; 

b) estabelecimento  de percentual de quantidade do pescado destinado ao consumo 
local, a fim de suprir as necessidades da população, especialmente na Semana Santa e na entressafra, sem 
prejuízo do cumprimento do disposto no artigo 10, inciso XLI desta Lei Orgânica; 

c) instalação de câmaras frigorificas para formação de estoque regulador do pescado, 
para o abastecimento da cidade. 
    
   Art. 147 - Compete ao Município a adoção de instrumentos que possibilitem, quando 
necessário, intervir no sistema de abastecimento local , desenvolvendo programas sociais específicos, no sen-
tido de garantir a oferta de alimentos básicos à população. 
   Art. 148 - Será criado o Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento, constituí-
do por representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil, através de sindicatos e associações de 
classe, com o objetivo principal de propor diretrizes e dar opiniões sobre a política agrícola e de abastecimento 
do Município. 
   Parágrafo Único - Lei estabelecerá a organização e o funcionamento do Conselho 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
   Art. 149 - A construção de trapiches por empresas pesqueiras particulares em portos 
existentes às margens dos rios e furos sujeitos ao regime do fluxo e refluxo das marés dependerá de autoriza-
ção da Administração Municipal, além do pagamento dos impostos e taxas previstos em Lei Municipal. 
 

CAPÍTLO IV 
DOS TRANSPORTES 

 

   Art. 150 - O Município, observado o estabelecido na Constituição Federal e Estadual, 
promoverá o aparelhamento de todo o sistema viário, urbano e rural, mantendo ruas, travessas, avenidas, ro-
dovias, estradas, ramais e outras vias de acesso que promovam o desenvolvimento sócio-econômico e bem 
estar das populações, principalmente nas zonas produtoras, em permanente condições de utilização, obede-
cendo o prioritário direito de ir e vir da pessoa humana, observando os seguintes princípios: 
   I - manter as vias de área urbana da cidade devidamente plaqueadas, nomenclaturas 
visíveis e promover abertura de outras vias sempre que necessário; 
   II - nas rodovias, estradas e ramais, promover a segurança do usuário, mantendo-as 
em condições de trafegabilidade; 
   III - criar condições para a preservação do meio ambiente e da ecologia da região a 
quando da abertura de estradas e ramais e a quando da recuperação dos já existentes; 
   IV - participação da população, através de associações representativas da sociedade 
civil, inclusive entidades sindicais, no planejamento e fiscalização do sistema municipal de transportes, garanti-
do o direito à informação sobre ele, nos termos da lei. 
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   Art. 151 - O Município poderá criar a Empresa Bragantina de Transporte, competindo-
lhe a execução dos serviços de transportes do Município, evitando-se o monopólio de empresas ou grupos 
privados.  
   § 1º - O Município, mediante autorização, concessão ou permissão poderá entregar a 
execução do serviço de transporte de sua competência a empresas particulares, mediante licitação após apro-
vação da Câmara Municipal, obedecidos os seguintes requisitos: 
   I - itinerário definido; 
   II - horário regular pré-estabelecido; 
   III - tarifa condizente com o poder aquisitivo da população; 
   IV - padrões de segurança e manutenção; 
   V - padrões de conforto e saúde dos passageiros e operadores dos veículos. 
   § 2º - A não observância dos requisitos constantes no parágrafo anterior, implicará em 
penalidade previstas em lei, inclusive sujeito a anulação da concessão, autorização e permissão. 
   § 3º - Toda manifestação popular que diga respeito a ineficiência do atendimento das 
empresas concessionárias, deverá ser apurada pelo Poder Executivo com participação da Câmara Municipal. 
   § 4º - A concessão dos serviços de transporte feita pelo Município terá a duração de 10 
(dez) anos, enquanto o(a) concessionário(a) corresponder aos requisitos do § 1º. 
   § 5º - A concessão, autorização ou permissão de que trata o § 1º deste artigo não po-
derá ultrapassar a 50% (cinqüenta por cento) das linhas já existentes, e as empresas proprietárias beneficiárias 
das novas linhas devem ter sua sede no município de Bragança. 
   § 6º - Caso o Município decida explorar os serviços de transporte em seu território, 
deverá limitar-se à execução de apenas 25% (vinte e cinco por cento) dos serviços, a fim de não prejudicar as 
atividades das empresas particulares que já estejam operando no ramo mediante concessão, autorização e 
permissão do Executivo Municipal. 
 

CAPÍTULO V 
DO MEIO AMBIENTE 

 
   Art. 152 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade, o dever 
de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. 
   § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
   I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológi-
co das espécies e ecossistemas; 
   II - preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
   III - definir espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a inte-
gridade dos tributos que justifiquem sua proteção; 
   IV - exigir, na forma da lei, para a instalação de obras ou atividades potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
   V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e subs-
tâncias que comportem risco para a vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente; 
   VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; 
   VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade; 
   VIII - zelar pelas áreas de preservação dos corpos aquáticos, principalmente as nas-
centes, inclusive olhos d’água, cuja ocupação será feita na forma do artigo 255, II da Constituição Estadual; 
   IX - compatibilizar as políticas de desenvolvimento do Município com a ordenação e 
conservação ambiental. 
   § 2º - A proteção e melhoria do meio ambiente serão, prioritariamente, consideradas na 
definição de qualquer política, programa ou projeto público ou privado, nas áreas do Município. 
   § 3º - É assegurada a participação popular em todas as decisões relacionadas ao meio 
ambiente e o direito sobre essa matéria, de informação na forma da Lei. 
   § 4º - Aquele que explorar recursos minerais, fica obrigado a recuperar o meio ambien-
te degradado, de acordo com soluções técnicas exigidas pelo órgão público competente, na forma da Lei. 
   § 5º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente, da obrigação 
de reparar os danos causados. 
   § 6º - É dever de todo cidadão, denunciar e, dentro dos limites desta Lei, impedir que 
qualquer dano aconteça ao meio ambiente e que atente contra a vida, ou contra a boa condição de vida. 
   Art. 153 - As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas que exerçam atividades 
poluidoras ou potencialmente poluidoras, serão obrigadas a promover a conservação ambiental pela coleta, 
tratamento e disposição final dos resíduos por elas produzidos, cessando com a entrega dos resíduos a even-
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tuais adquirentes , quando tal for devidamente autorizado pelo órgão de controle ambiental competente, a res-
ponsabilidade daquelas e iniciando-se, imediatamente a destas. 
   Art. 154 - A partir da promulgação desta Lei, fica criada a reserva biológica municipal 
que abrangerá toda a área do manguezal do Município que não esteja sob atividade econômica física e não 
sejam propriedade particular, com a finalidade de: 
   I - proteger a flora e a fauna do mangue; 
   II - preservar o ecossistema; 
   III - impedir a caça indiscriminada e sem trégua dos mariscos, protegendo-os no perío-
do de reprodução e crescimento. 
   Art. 155 - A partir da promulgação desta Lei, torna-se obrigatória a construção de cer-
cas, nas áreas de plantio de lavoura na região produtora dos campos, guardada a distância de pelo menos, 
dois quilômetros dos campos naturais criadores. 
   Art. 156 - Na esfera municipal compete ao Poder Público a defesa, conservação, pre-
servação e controle do meio ambiente, no sentido de: 
   I - serem obrigatórias a conservação e proteção das águas; 
   II - definir áreas de preservação e ocupação racional, tendo em vista seus múltiplos 
usos para aquelas áreas destinadas ao abastecimento de água á população, áreas de proteção ambiental, 
áreas próximas aos mananciais de água, área de ocupação racional, visando o uso múltiplos dos recursos, 
proteção da orla marítima, das margens de cursos d’água, dos manguezais. Ilhas, lagos e lagoas; 
   III - definir o uso e ocupação do solo, através de estudos, diagnósticos, análise técnica 
e definição de diretrizes de gestões desses espaços, respeitando a conservação de qualidade ambiental; 
   IV - informar sistematicamente à população sobre níveis da poluição, situações de ris-
cos e desequilíbrio ecológico; 
   V - assegurar uma qualidade sadia de ar atmosférico, assim como, níveis aceitáveis de 
ruído, de tal forma a evitar a poluição sonora no meio ambiental; 
   VI - criar um Conselho de Meio Ambiente ou Conselho de Saúde, Saneamento e Meio 
Ambiente, que contará com a participação de representantes do Poder Público e, em igual número, da socie-
dade civil, organizada especialmente através de entidades voltadas para a questão da saúde, saneamento e 
meio ambiente, na forma da lei, o qual terá dentre outras, as seguintes competências: 
   a) opinar, obrigatoriamente, sobre política municipal de saúde, saneamento e meio 
ambiente, oferecendo subsídios à definição de mecanismos e medidas que possibilitem compatibilizar o cres-
cimento sócio-econômico com a saúde e a preservação ambiental; 
   b) assessorar o Poder Público nas matérias e questões relativas à saúde, saneamento 
e meio ambiente; 
   c) emitir parecer prévio sobre projetos públicos, privados e cuja implantação venha a se 
constituir em impacto sobre o meio ambiente. 
                 § 1º - O Município será indenizado quanto a prejuízos ambientais, resultantes de ativi-
dades da exploração de seus recursos naturais, estabelecendo, em lei complementar, normas para a utilização 
dos recursos assim auferidos, resguardando o princípio da compensação social. 
   § 2º - Todos os empreendimentos que resultem em impacto ambiental significativo, 
deverão dar apoio de infra-estrutura básica ao Município. 
   Art. 157 - O Município organizará e manterá um instrumento destinado a permitir o 
registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de pesquisa e exploração dos recursos minerais e 
hídricos em seu território em consonância com a legislação federal e estadual. 
   Art. 158 - O Município conjuntamente com a União e o Estado, promoverá apoio e as-
sistência técnica permanente, na organização, implantação e operação da atividade garimpeira, cooperativa e 
associada, buscando, prioritariamente, promover melhores condições de exploração e transformação dos bens 
minerais, com acesso a novas tecnologias do setor, garantida a preservação ambiental e a produção econômi-
ca social dos garimpeiros. 
   Art. 159 - O Poder Público fiscalizará a circulação e o transporte de produtos perecí-
veis, perigosos ou nocivos, exigindo tratamento e acondicionamento adequado, na forma da lei, sendo obriga-
tória à estipulação de seguro contra danos ambientais pelo transportador ou produtor de cargas ou produtos 
que possam causar danos ao homem ou ao meio ambiente. 
 
 
 

TÍTULO V 
DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 

 

   Art. 160 - A Ordem Social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o 
bem-estar e justiça social. 
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CAPÍTULO II 
SEÇÃO I 

DA SAÚDE E DO SANEAMENTO 
 

   Art. 161 - A saúde é dever do Município e direito fundamental de seus munícipes, as-
segurado mediante política econômica, educacional e ambiental. 
    § 1º - Fica assegurado a  todos o atendimento médico emergencial nos estabelecimen-
tos de saúde, públicos ou privados, existentes no Município. 
   § 2º - É dever do Poder Público Municipal, garantir o bem-estar biopsicossocial de sua 
população, considerando-se em seu contexto sócio-geografico-cultural, cabendo-lhe ainda: 
   I - garantir o atendimento médico nos postos de saúde dos distritos e comunidades do 
Município, pelo menos uma vez por semana; 
   II - garantir a obrigatoriedade, pelo órgão competente, da aplicação do flúor na água 
destinada ao consumo em níveis dos percentuais estabelecidos em lei; 
   III - fiscalizar a aplicação de flúor e o tratamento da água usada no consumo do Muni-
cípio; 
   IV - garantir o atendimento prioritário à população carente, através da criação de pron-
to-socorro e postos médicos de atendimento permanente nas áreas mais distantes da cidade; 
   V - garantir a criação de programas especiais de educação sanitária, bem como de 
educação à saúde comunitária; 
   VI - fiscalizar e controlar o abate de rezes para consumo humano; 
   VII - dar apoio aos programas de alimentação e de aleitamento materno nas áreas es-
tadual e federal, existentes no Município; 
   VIII - fiscalizar o escoamento de dejetos humanos e animais, no sentido de evitar seu 
despejo nos cursos d’água; 
   IX - controlar e fiscalizar a coleta de lixo e seu depósito em local apropriado; 
   X - proteção das áreas naturais contra a poluição. 
   Art. 162 - Todos têm direito de acesso aos serviços de saneamento básico entendidos 
fundamentalmente como saúde pública, compreendendo o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a 
coleta e destino final de resíduos sólidos e controle de doenças transmissíveis, atividades relevantes para pro-
moção de qualidade de vida. 
   § 1º - Cabe ao Município, em caso de efetivas condições técnicas, administrativas, 
financeiras e institucionais, a responsabilidade da prestação dos serviços de saneamento básico. 
   § 2º - Os planos de desenvolvimento urbano do Município deverão atender a população 
nos serviços de saneamento básico, definindo prioridades de acordo com o sistema estadual de saúde. 
   § 3º - As medidas de saneamento serão estabelecidas de forma integrada com as de-
mais atividades da administração com vistas a ordenar as atividades públicas e privadas para a utilização ra-
cional da água, do solo e do ar, que compatibilizem com os objetivos de preservação e melhoria da saúde pú-
blica e do meio ambiente. 
   § 4º - Ao Poder Público compete: 
   I - promover a educação referente à saúde e ao saneamento, em todos os níveis assim 
como, assegurar à comunidade, o livre acesso à informação sobre saúde, saneamento e meio ambiente; 
   II - a adoção de medidas de preservação dos mananciais superficiais que serão consi-
derados prioritários para o abastecimento da população; 
   III - estabelecer, na definição de ações de saúde, saneamento e meio ambiente, envol-
vendo outros municípios limitantes, políticas municipais integradas; 
   IV - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habi-
tacionais e de saneamento, bem como sua conservação. 
 

SEÇÃO II 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
   Art. 163 - O município dentro de sua competência, regulará o serviço social, favore-
cendo e coordenando as iniciativas particulares que visem a esse objetivo. 
   § 1º - Caberá ao Município promover e executar as obras que, por sua natureza e ex-
tensão possam ser atendidas pelas instituições de caráter privado. 
   § 2º - O Plano de Assistência Social do Município, nos termos que a lei estabelecer, 
terá por objeto a correção dos desequilíbrios do sistema social e a recuperação dos elementos desajustados, 
visando a um desenvolvimento social harmônico, consoante o previsto no artigo 203 da Constituição Federal. 
   § 3º - Cabe ao Poder Público Municipal, combater as causas da pobreza e os fatores 
de marginalização, promovendo, a integração social dos setores desfavorecidos. 
   § 4º - O trabalho é obrigação social, garantido a todos o direito ao emprego e à justa 
remuneração, que proporcione a existência digna da família e da sociedade. 
   Art. 164 - A Assistência Social, enquanto direito de cidadania e dever do Município, é a 
política social que provê, a quem necessitar, benefícios e serviços para o acesso à renda mínima e o atendi-
mento das necessidades básicas humanas. 
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   Art. 165 - A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, respeitando o 
que determina a Lei Orgânica da Assistência Social, cabendo ao Município: 
     I - municipalizar os programas voltados para a assistência social; 
   II - legislar e normatizar, com a participação popular, sobre toda e qualquer forma de 
política de assistência social; 
   III - Assegurar a igualdade de direitos no atendimento, sem qualquer discriminação por 
motivo de raça, cor, sexo, religião e posição política e ideológica; 
   IV - implantação de plantões de atendimento nos bairros e na zona rural de população 
carente, visando: 

a) orientação social, individual e familiar; 
b) encaminhamento a órgão e entidades públicas e particulares; 
c) articulação com os demais órgãos sociais da comunidade. 

   Art. 166 - Será criado o Conselho Municipal de Assistência Social, o qual terá caráter 
consultivo, composto, partidariamente, por representantes do Poder Público e entidades representativas. 
   Art. 167 - O Município manterá, no centro urbano, albergues para atendimento emer-
gencial a mendigos, compreendendo atendimento médico, odontológico, psicológico e orientação de assistên-
cia social, bem como alimentação e vestuário. 
 

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO DESPORTO E DO TURISMO 

SEÇÃO I 
DA EDUCAÇÃO 

 
   Art. 168 - A educação, direito de todos e dever do Município, é baseada nos princípios 
da democracia, do respeito aos direitos humanos e da liberdade de expressão, cabendo ao Município: 
   I - estabelecer legislação para organização de programas de assistência a famílias 
carentes, à escolarização em período integral, com merenda escolar para os alunos; 
   II - facilitar a entrega de merenda escolar nas escolas, em tempo hábil; 
   III - promover cursos de atualização, capacitação e habilitação para professores da 
rede municipal, escolas filantrópicas e comunitárias das zonas urbanas e rural; 
   IV - estabelecer parâmetros legais para a expansão do ensino médio e de 3º grau, des-
tinando verbas orçamentárias para garantir o seu funcionamento; 
   V - criar mecanismos para inclusão obrigatória, no currículo do ensino fundamental, de 
disciplinas inerentes à educação para o trânsito e aprendizagem da história do Município, desde sua fundação 
até a atualidade, envolvendo o conhecimento de avenidas, ruas travessas, logradouros públicos (praças), per-
sonalidades políticas, culturas e outros, nas escolas da rede municipal; 
   VI - criar condições para facilitar o desenvolvimento de estudantes do interior, tanto 
quanto possível, que estejam matriculados e freqüentando as escolas da sede do Município, desde que na 
localidade não existam escolas com o nível compatível à escolaridade dos mesmos; 
   VII - realizar campanhas sobre educação preventiva contra o uso indevido de drogas, 
incentivando ainda o plantio de hortas escolares; 
   VIII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, planos de 
carreira do magistério municipal, com piso salarial compatível à realidade financeira e ingresso exclusivamente 
através de concurso público; 
   IX - direcionar recursos públicos às escolas públicas podendo ser dirigido em caráter 
suplementar, conforme planos e programas aprovados pelo Poder Legislativo Municipal, às escolas comunitá-
rias, definidas em lei e reconhecidas como de utilidade pública. 
   Art. 169 - O dever do Município para com a educação será efetivado mediante a garan-
tia de: 
   I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria; 
   II - progressiva extensão da obrigatoriedade ao ensino médio; 
   III - atendimento educacional especializado às pessoas portadoras de necessidade 
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 
   IV - atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade, 
inclusive as da zona rural; 
   V - acesso aos níveis mais elevadas do ensino à pesquisa e à criação artística, segun-
do a capacidade de cada um; 
   VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
   VII - atendimento ao educando da rede municipal e escolas comunitárias de ensino em 
creche e pré-escolas, através de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimenta-
ção e assistência à saúde, assegurada sua implantação e seu funcionamento no decorrer do ano letivo. 
   VIII - manutenção das escolas da rede municipal, bem como das escolas comunitárias 
que, por força de convênios ou outros instrumentos, tenham passado à gestão municipal, tanto na parte do 
funcionamento integral, quanto na conservação dos prédios. 
   IX - melhoria da qualidade do ensino; 
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   X - instituição do Estatuto do Magistério, com respectivos planos de cargos, salários e 
carreira. 
   § 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, acionável 
mediante mandado de injunção. 
   § 2º - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Município ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente. 
   § 3º - Compete ao Poder Público, recensear os educandos no ensino fundamental, 
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 
   Art. 170 - Ao Município cabe estimular a participação do magistério municipal, assegu-
rando, em lei municipal, a criação do Conselho Municipal de Educação, com a participação efetiva de todos os 
segmentos sociais correlatos, cujas composições não poderá ser menos de cinco e mais de dezenove mem-
bros efetivos. 
   Parágrafo Único - Os deveres e atribuições, além das prerrogativas do Conselho Mu-
nicipal de Educação, serão definidos em lei especifica, assim como a duração do mandato e a forma de esco-
lha de seus membros. 
   Art. 171 - É obrigatório nas escolas municipais a implantação do ensino religioso, e 
facultativo a sua matrícula aos alunos, de acordo com o que tratam as Constituições Federal e Estadual. 
   Art. 172 - É vedada a pluralização de séries em uma só sala de aulas nas zonas urba-
na e rural. 
   Art. 173 - Fica assegurado aos estudantes, o pagamento da meia passagem nos trans-
portes coletivos urbanos deste Município. 
   Art. 174 - O Município aplicará, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante 
de impostos, incluindo transferência, na manutenção e desenvolvimento de ensino municipal. 
   I - As novas escolas a serem construídas pelo Poder Público Municipal dispensarão 
atendimento prioritário aos bairros e à zona rural de populações mais carentes, onde seja detectada a falta de 
vagas, quer quanto à educação pré-escolar, quer quanto ao ensino fundamental. 
   II - Para a indicação dos locais de construção das escolas, serão ouvidos o Conselho 
Municipal de Educação e as entidades representativas da comunidade diretamente interessada. 
   III - O Poder Público promoverá a educação sanitária através da rede escolar municipal 
e de programas específicos. 

 
SEÇÃO II 

DA CULTURA 
 
   Art. 175 - A cultura, entendida como todo sistema independente e ordenado de ativida-
des humanas na sua dinâmica, terá do Município o estimulo, a valorização e o apoio, tanto no que se refere ao 
patrimônio quanto à produção cultural de sua população. 
   Art. 176 - O Poder Público garantirá o reconhecimento, a preservação e o desenvolvi-
mento dos diferentes aspectos, fatores e atividades que compõem a identidade cultural do Município, através 
de: 
   I - levantamento da realidade, perfil cultural, artístico, geográfico e paisagístico do Mu-
nicípio, em todos os seus aspectos, visando a preservação da história da comunidade e de todos os seus bens 
culturais; 
   II - implantação de um sistema de captação, guarda, fluxo e uso de informações relati-
vas à cultura, de modo a organizar uma memória consistente sobre os mais diferenciados aspectos da realida-
de cultural; 
   III - ampla circulação de todas as informações à sua realização cultural; 
   IV - fortalecimento de entidades culturais privadas de utilidade pública, através do apoio 
técnico financeiro, para incentivo à produção local, sem fins lucrativos. 
   Art. 177 - Constituem produção e patrimônio cultural do Município as atividades e os 
bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade local, nos quais se incluem: 
   I - as formas de expressão; 
   II - os modos de criar, fazer e viver; 
   III - as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; 
   IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às mani-
festações artístico-culturais; 
   V - as localidades, os edifícios, os conjuntos urbanos e sítios de valor arquitetônico, 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, cientifico e inerente a relevantes narrativas da história cultural 
local; 
   VI - a cultura indígena tomada isoladamente e em seu conjunto. 
   Art. 178 - O Poder Público atuará na área cultural através de planos específicos a se-
rem desenvolvidos por unidades administrativas específicas para esse fim criadas, com as seguintes caracte-
rísticas e funções: 
   I - a unidade administrativa poderá ser uma secretaria, fundação, departamento, divi-
são ou casa da cultura, com a autoridade necessária para gerir a atividade cultural; 
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   II - a unidade administrativa terá infra-estrutura própria de recursos humanos, materiais 
e financeiros condizentes com as necessidades da produção e do patrimônio cultural e com a disponibilidade 
do Poder Público; 
   III - o Município investirá na formação e aperfeiçoamento de pessoal, de modo a dispor 
de recursos humanos aptos na prática de suas funções, através de realização de cursos, treinamentos e ofici-
nas, bem como de intercâmbio com outras instituições para participação em eventos afins; 
   IV - o plano municipal de cultura será garantido mediante recursos financeiros específi-
cos, tanto a nível de orçamento próprio, quanto de fontes alternativas de financiamento; 
   V - o planejamento e execução da atividade cultural serão procedidos mediante estreita 
articulação com o Poder Público Municipal e os produtores culturais autônomos e organizados em entidades. 
   Parágrafo Único - À unidade administrativa, ficarão vinculados: bibliotecas, museus, 
arquivo e/ou outros organismos e espaços culturais que o Município venha a criar; 
   Art. 179 - Será criado o Conselho Municipal de Cultura, composto com a participação 
de representantes do Poder Público e, majoritariamente, por representantes da sociedade civil, eleitos pelas 
entidades ligadas à cultura, especialmente para esse fim, constituindo-se em órgão competente para controle e 
avaliação das políticas e ações de cultura, competindo-lhe as seguintes atribuições, além de outras que a Lei 
dispuser: 
    I - propor políticas, programas e projetos de cultura em atendimento às necessidades 
da população e sempre que preciso de forma articulada com outras áreas de atividade: 
   II - acompanhar, analisar e avaliar a formulação e implantação de políticas, programas 
e projetos na área cultural: 
   III - analisar, acompanhar e exercer o controle interno do uso e aplicação adequada 
dos recursos destinados às ações culturais, opinando previamente sobre a proposta orçamentária anual do 
setor; 
   IV - realizar encontros periódicos com os diversos segmentos da sociedade civil, visan-
do analisar e avaliar as ações culturais do Município, subsidiando novos planos e programas. 
   Parágrafo único - O Conselho de que trata este artigo será gerenciado pelo Poder 
Público Municipal, através da Unidade Administrativa que gerencia a atividade cultural, com participação de 
entidades representativas dos diversos segmentos da área cultural. 
   Art. 180 - O Poder Público Municipal apoiará e acompanhará projetos voltados ao tom-
bamento de bens culturais, de modo a contribuir na preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural da 
região. 
   Parágrafo único - O Município tomará a iniciativa de solicitar junto aos órgãos compe-
tentes o tombamento de bens de interesse histórico,  artístico e cultural relevantes para a identidade cultural da 
região. 
   Art. 181 - Ficam criados ao Museu Histórico Geográfico e Cultural e o Arquivo Público, 
onde deverá ficar concentrado todo o acervo representativo da história, geografia e cultural do Município. 
   Parágrafo único - O Poder Público terá dezoito meses para a sua instalação e abertu-
ra à visitação pública permanente. 
   Art. 182 - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação 
para o Município. 
   Parágrafo único - Será mantido o feriado municipal do dia 26 de dezembro, dedicado 
a São Benedito. 
   Art. 183 - Ficam tombadas ao patrimônio histórico e cultural do Município a Igreja de 
São Benedito e a Irmandade da Marujada de São Benedito de Bragança. 
   Art. 184 - O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras 
e da cultura em geral, observando o disposto na Constituição Federal. 
   Art. 185 - Cabe ao Poder Público Municipal: 
   I - incentivar e apoiar os alunos nas atividades cívicas e sociais realizadas no Municí-
pio: 
   II - a criação de áreas destinadas à realização permanente da feira da cultura e outros 
eventos culturais; 
   III - a preservação de áreas para lazer e construção de praças; 
   IV - diligenciar para tornar obrigatório nas escolas do Município o canto do “Hino de 
Bragança”, no mínimo, uma vez por semana; 
   V - apoiar, dentro de suas possibilidades, a publicação de trabalhos culturais, nos seus 
diversos campos, visando oferecer oportunidades aos seus autores, assumindo o ônus das publicações; 
   VI - suplementar, quando necessário, a legislação Federal e Estadual, dispondo sobre 
cultura. 
 

SEÇÃO III 
DO DESPORTO 

 
   Art. 186 - É dever do Município fomentar práticas desportivas formais e não formais, 
como direito de cada um, observados os preceitos do artigo 217, da Constituição Federal e mais o seguinte: 
   I - incentivar ao desporto escolar, ao lazer e às atividades desportivas e comunitárias, 
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definindo, através de seu órgão competente, normas disciplinadoras para sua organização e funcionamento; 
   II - o desporto escolar se desenvolverá a partir da educação física curricular, com ma-
trícula obrigatória, em todos os estabelecimentos de ensino do Município, contribuindo na formação do edu-
cando para o exercício da cidadania; 
   III - garantir às pessoas portadoras de necessidades especiais, condições para a práti-
ca de educação física, de esportes e lazer; 
   IV - autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto a sua orga-
nização e funcionamento; 
   V - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educa-
cional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento; 
   VI - tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional; 
   VII - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional; 
   VIII - incentivar o lazer como forma de promoção social, determinando providências 
para a criação de lazer na zona urbana bem como estimular e apoiar as comunidades do interior para a tomada 
de idêntica providência. 
   Art. 187 - O Município deverá oferecer condições, para os representantes na área es-
portiva, quando estiverem participando de competições intermunicipais, interestaduais em que representem o 
nome do Município, tanto à categoria amador quanto à profissional. 
   Parágrafo único - O Governo Municipal alocará verba e dará, dentro de suas possibili-
dades, apoio à Liga Esportiva de Bragança – LEB -, para manter permanentemente a seleção bragantina. 
   Art. 188 - O Município proporcionará meios de recreação sadia e construtiva à comuni-
dade, mediante: 
   I - reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins, praças 
e assemelhados, como base física de recreação urbana; 
   II - construção e equipamento de parques infantis, centros de juventudes e edifícios de 
convivência comunal; 
   III - aproveitamento e adaptação de rios, lagos, matas e outros recursos naturistas, 
como locais de passeios e distração. 
   Art. 189 - As atividades físicas sistematizadas, os jogos recreativos e os desportos nas 
diferentes modalidades, serão direito de todos e dever do Município, que atuará supletivamente ao Estado, 
sendo garantidas, observando-se sempre o respeito, a integridade física e mental do desportista e a autonomia 
das entidades e associações, mediante: 
   I - destinação de recursos orçamentários para a promoção prioritária do desporto edu-
cacional, do deficiente e, em casos específicos, para o desportista de alto rendimento; 
   II - proteção e incentivo à manifestação desportista de criação Estadual, Nacional e 
Olímpica; 
   III - criação das condições necessárias para garantir o acesso dos deficientes à prática 
desportiva terapêutica e/ou competitiva; 
   IV - tratamento diferenciado para os desportos profissional e amador, com prioridade 
para estes; 
   V - criação e manutenção de espaço próprio à prática desportiva nas escolas e logra-
douros públicos, bem como a elaboração de seus respectivos programas; 
   VI - incentivos especiais à pesquisa no campo da educação física, desporto e lazer; 
   VII - organização de programas esportivos para adultos, idosos e deficientes, visando a 
otimizar a saúde da população e ao aumento de sua produtividade. 
   Art. 190 - Os serviços municipais de esportes e recreação, serão articulados entre si e 
com as atividades culturais do Município, visando à implantação e ao desenvolvimento do turismo. 
   

SEÇÃO IV 
DO TURISMO 

 
   Art. 191 - O Poder Público do Município promoverá e incentivará o turismo, como fator 
de desenvolvimento social e econômico. 
   § 1º - Haverá compatibilização da exploração dos recursos turísticos, com a proteção 
do patrimônio ecológico e histórico-cultural. 
   § 2º - Serão ações específicas dessas disposições: 
   I - criação de infra-estrutura; 
   II - tombamento e conservação de pontos turísticos, onde o Município solicitará asses-
soria aos órgãos competentes; 
   III - regulamentação do uso e ocupação dos bens naturais e culturais de interesse turís-
tico; 
   IV - apoio a programas e projetos do setor; 
   V - incentivo do turismo para a população através de eventos, tais como: 

a) carnaval; 
b) as atividades folclóricas; 
c) as atividades artesanais. 
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   Art. 192 - A Cidade de Bragança, as regiões alagadiças dos campos, as praias, os 
furos dos mangues do Rio Caeté, igarapés, povoados, vilas históricas e afins, serão considerados patrimônios 
culturais, ecológicos e turísticos. 
   Art. 193 - Ao Poder Público cabe: 
   I - promover a pesquisa, o planejamento, a formação de recursos humanos e o “marke-
ting” turístico, executando, essas diretrizes, pela criação de uma unidade administrativa específica. 
   II - proceder o controle de qualidade do produtor turístico municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
SEÇÃO ÚNICA 

DOS DIREITOS DA MULHER 
 

   Art. 194 - É dever do Município garantir, perante a sociedade, a imagem social da mu-
lher como trabalhadora, mãe e cidadã, em plena igualdade de direito e deveres. 
   Art. 195 - O Município promoverá orientação à mulher na defesa de seus direitos, ga-
rantindo a criação e o funcionamento do Conselho Municipal da Mulher. 
   Art. 196 - O Município, através do chefe do Executivo, desenvolverá gestões junto ao 
Governador, com vistas a celebração de convênios com o Estado, para a viabilização da implantação da Dele-
gacia da Mulher e construção e manutenção de albergues na periferia, para atendimento às mulheres ameaça-
das em seus direitos. 

 
CAPÍTULO V 

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, 
DO IDOSO E DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
   Art. 197 - A família receberá especial proteção do Município. 
   § 1º - O Município propiciará recursos educacionais e científicos para o exercício do 
direito ao planejamento familiar. 
   § 2º - O Município assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. 
   § 3º - O Município promoverá programas de assistência à família carente através da 
escolarização em período integral e assistência médica e odontológica. 
   Art. 198 - À criança e ao idoso é garantida a prioridade e a gratuidade no atendimento 
médico e na assistência social, promovida pelo Município. 
   Art. 199 - Cabe ao Município incentivar técnica e financeiramente programas em sis-
tema, cooperativistas onde a criança e o adolescente possam desenvolver ocupações com vista à geração de 
rendas, cabendo ao Poder Público: 
   I - apoiar e estimular a criação de associações civis de defesa dos direitos da criança e 
do adolescente, para funcionarem como centros de estudos, na busca permanente de garantia dos seus direi-
tos, fiscalizando as ações programáticas a elas relativas; 
   II - priorizar o financiamento de programas institucionais destinados ao atendimento de 
crianças e adolescentes, em ambiente aberto; 
   III - priorizar e desenvolver programas especiais de atendimento à criança e ao adoles-
cente em situação de risco pessoal e social. 
   Art. 200 - O Município contará com um conselho específico para assuntos da criança e 
do adolescente, supervisor da política de atendimento à infância e à adolescência, composto por representan-
tes dos Poderes Públicos e majoritariamente por representantes da sociedade civil, estes indicados através das 
entidades ligadas à defesa da criança e do adolescente, que terá, dentre outras estabelecidas em lei, as se-
guintes atribuições: 
   I - opinar sobre propostas orçamentárias destinadas a programas de atendimento as-
sistência, auxílios e subvenções; 
   II - opinar, obrigatoriamente, sobre política estadual de promoção da criança e do ado-
lescente; 
   III - opinar sobre concessão de auxílios e subvenções a entidades particulares; 
   IV - fiscalizar e acompanhar ações de assistência à criança e ao adolescente, em todo 
os níveis; 
   V - acompanhar o rendimento dos programas de capacitação, treinamento e reciclagem 
dos órgãos públicos de atendimento à criança e ao adolescente. 
   Art. 201 - É dever do Município amparar os idosos, pessoas portadoras de necessida-
des especiais e as gestantes desprotegidas, comprovadamente pobres, assegurando sua participação na soci-
edade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida. 
   Art. 202 - Lei Municipal definirá o conceito de necessidades especiais para os fins dis-
postos nesta Lei. 
   § 1º - O Município manterá convênios com órgãos de saúde pública ou privada, visan-
do o atendimento às crianças portadoras de necessidades especiais. 
   § 2º - O Município criará meios visando a educação e adaptação do portador de neces-
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sidades especiais à sociedade, garantindo sua participação no mercado de trabalho, respeitando suas limita-
ções. 
   § 3º - Compete ao Município assegurar local e equipamento adequado ao atendimento 
do portador de necessidade especiais em sua atividade profissional, mediante convênio com os Governos Fe-
deral e Estadual. 
   Art. 203 - Aos maiores de sessenta e cinco anos, às pessoas portadoras de necessi-
dades especiais com reconhecida dificuldade de locomoção e às crianças de até seis anos, será garantida a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos e rurais, mediante a simples apresentação de documentos de 
identificação, punível o descumprimento com sanções administrativas sem prejuízo de outras cominações le-
gais.  
   Parágrafo único - A gratuidade de que trata o “caput” deste artigo será extensiva aos 
excepcionais. 
    

CAPÍTULO VI 
DA DEFESA DO CONSUMIDOR 

 
   Art. 204 - Fica criada a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor COMDECON, 
vinculada ao Gabinete do Prefeito, executando trabalho de interesse social em harmonia e com pronta colabo-
ração dos demais órgãos municipais, visando assegurar os direitos e interesses do consumidor. 
   Parágrafo único - A COMDECON será dirigida por um Presidente designado pelo 
Prefeito Municipal, com as seguintes atribuições: 
   I - assessorar o Prefeito na formação e execução da política global relacionada com a 
defesa do consumidor; 
   II - submeter ao prefeito os programas de trabalho, medidas, proposições e sugestões, 
objetivando a melhoria das atividades mencionadas; 
   III - exercer o poder normativo e a direção superior da COMDECON, orientando, super-
visionando os seus trabalhos e promovendo as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas finalidades. 
   Art. 205 - À Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, compete dentre outras 
atribuições, as seguintes: 
   I - formular, coordenar e executar programas e atividades relacionadas com a defesa 
do consumidor, buscando, quando for o caso, apoio e assessoria nos demais órgãos congêneres Estadual e 
Federal; 
   II - fiscalizar os produtos e serviços, inclusive os públicos; 
   III - zelar pela qualidade, quantidade, preço, apresentação e distribuição dos produtos e 
serviços; 
   IV - emitir parecer técnico sobre os produtos e serviços consumidos no Município; 
   V - receber e apurar reclamações de consumidores, encaminhando-as e acompanhan-
do-as junto aos órgãos competentes; 
   VI - propor soluções de melhorias e medidas legislativas de defesa do consumidor; 
   VII - por delegação de competência, autuar os infratores, aplicando sanções de ordem 
administrativas e pecuniária, inclusive, exercendo o poder de polícia municipal, encaminhando quando for o 
caso, ao representantes local do Ministério Público, as eventuais provas de cri-me ou contravenções penais; 
   VIII - denunciar publicamente, através da imprensa as empresas infratoras; 
   IX - buscar integração, por meio de convênios, com os Municípios vizinhos, visando 
melhorar a consecução de seus objetivos; 
   X - orientar e educar os consumidores através de cartilhas, manuais, folhetos ilustra-
dos, cartazes e de todos os meios de comunicação de massa; 
   XI - incentivar a organização comunitária e estimular as entidades existentes a respeito 
do assunto. 
    

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
   Art. 206 - O Poder Executivo apresentará ao Poder Legislativo, uma proposta de políti-
ca de desenvolvimento agrícola, que leve o Município a atingir os seguintes objetivos: 
   I - o fortalecimento do pequeno e médio produtor rural; 
   II - mecanização da agricultura; 
   III - recuperação do solo através de novas técnicas de plantio e fertilização; 
   IV - assistência técnica ao agricultor; 
   V - trabalho integrado com todas as instituições que dão apoio à agricultura; 
   VI - cooperativismo na produção e comercialização; 
   Art. 207 - O Poder Executivo apresentará ao Poder Legislativo uma proposta de políti-
ca de desenvolvimento da micro e pequena empresa que leve a: 
   I - implantação de empreendimentos familiares que utilizem a residência como local de 
produção e os próprios elementos integrantes da família, como mão-de-obra; 
   II - implantação de empreendimentos comunitários; 
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   III - implantação de cooperativas de produção; 
   IV - aproveitamento das riquezas geradas no próprio Município, por estes empreendi-
das; 
   V - facilidades fiscais para implantação e expansão desses empreendimentos, bem 
como para adquirirem terrenos, por parte do Poder Público; 
   VI - ação integrada entre o Poder Público e demais instituições que prestam assistên-
cias financeiras e gerencial a este setor. 
   Art. 208 - O Poder Executivo envidará esforços, a partir da promulgação desta Lei, 
para assinar convênio com a Universidade Federal do Pará e Museu Emílio Goeldi, a fim de que estas institui-
ções realizem estudos e pesquisas sobre a história e geografia do Município, bem como sobre a literatura local, 
e publique, em “separadas“, os resultados destes trabalhos, para serem incluídos na biblioteca do ensino muni-
cipal. 
   Art. 209 - A partir da promulgação desta Lei, o Executivo Municipal tombará como bem 
público destinado a preservação histórica, sem prejuízo à perda da propriedade, todos os imóveis históricos e 
representativos ao estilo arquitetônico na formação do Município, os quais terão de ser conservados pelos pro-
prietários nas suas características e estilos próprios. 
   Art. 210 - O Governo Municipal determinará providências para criação da Imprensa 
Oficial do Município, para publicação dos atos oficiais da administração e demais poderes constituídos. 
   § 1º - Enquanto não for criada a Imprensa Oficial do Município, a publicação das leis e 
atos municipais far-se-ão em órgãos da Imprensa local ou regional, ou por afixação na sede da Prefeitura ou da 
Câmara Municipal, conforme o caso. 
   § 2º - A escolha do órgão de Imprensa de que trata o parágrafo anterior, far-se-á atra-
vés de licitação, levando-se em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de freqüência, 
horário, tiragem e distribuição. 
   § 3º - A publicação dos atos não normativos, pela Imprensa, poderá ser resumido. 
   Art. 211 - Os logradouros, obras e serviços públicos, só poderão receber nomes de 
pessoas falecidas há, pelo menos, um ano. 
   Parágrafo único - Só por iniciativa popular, condicionada a referendo, poderá  se pres-
tada homenagem com o nome de ruas, praças ou monumentos, a pessoa falecida há menos tempo. 
   Art. 212 - O Município, através de lei aprovada pela maioria absoluta da Câmara de 
Vereadores, poderá outorgar o título de cidadão honorífico à pessoa que, a par de notória idoneidade, tenha se 
destacado na prestação de serviços à comunidade ou por seu trabalho social, cultural e artístico, seja merece-
dora da gratidão e reconhecimento da sociedade. 
   § 1º - O título honorífico de “Cidadão de Bragança”, somente será concedido a pessoas 
que já estejam radicadas em Bragança há mais de 05 (cinco) anos. 
   § 2º - Tanto para a concessão de título de “Cidadão de Bragança” quanto para o de 
“Honra ao Mérito”, será necessário que o respectivo projeto seja acompanhado de “CURRICULOM VITAE“ da 
pessoa a ser homenageada. 
   Art. 213 - Será concedido, a título de pensão, em caráter permanente e vitalício, um 
subsídio mensal às viúvas dos ex-Prefeitos, que tiverem cumprido integralmente seus mandatos, equivalentes 
a quinze por cento da remuneração percebida pelo Prefeito. 
   Parágrafo único - Idêntico benefício de que trata o “caput” deste artigo, será pago às 
viúvas e aos viúvos de Vereadores(as) que cumprirem integralmente o seu mandato ou que vierem a falecer no 
decurso do mesmo, a um percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração dos vereadores da ativa, visto 
ser o valor desta sempre inferior à do Prefeito. 
   Art. 214 - O Município, a partir da promulgação desta lei, criará comissões formadas 
por especialistas de notório saber em ecologia e meio ambiente, com a finalidade de estudarem a fauna e a 
flora e as bacias fluviais existentes no Município, em especial do rio Caeté, e apresentar propostas para prote-
ção oficial e permanente por parte da administração pública. 
   Art. 215 - No prazo de cento e oitenta dias, contados da promulgação desta Lei, o Po-
der Executivo legalizará a situação das áreas do Patrimônio Municipal, já ocupadas, em forma de doação, evi-
tando a dupla propriedade, ouvida a Câmara Municipal. 
   Art. 216 - No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei, o Poder Executivo 
determinará a retirada de estabelecimentos comerciais localizados em logradouros públicos, desde que impli-
quem no livre trânsito do povo e de veículos, comprometam a saúde pública, e alterem o respectivo visual. 
   Art. 217 - No prazo improrrogável de cento e oitenta dias, a partir da promulgação des-
ta lei, o Poder Executivo, obrigatoriamente, realizará concurso interno para todos os funcionários municipais 
instáveis, para regularização da situação do pessoal. 
   Art. 218 - O Executivo e o Legislativo Municipal, no prazo de noventa dias, criarão um 
grupo de trabalho composto de dois membros de cada um dos Poderes aqui alinhados, para, “in loco”, proce-
derem estudos no sentido de compelir os ocupantes das áreas referidas no artigo 10 / XXXVIII, a cumprir com 
as exigências da legislação do Município, sob pena das respectivas sanções. 
   Art. 219 - A Câmara Municipal, no prazo de cento e vinte dias, contados da promulga-
ção desta Lei, elaborará o seu regimento interno em dois turnos de discussão e votação, observando os princí-
pios da Constituição Federal, Estadual e desta Lei. 
   Art. 220 - Até a promulgação da Lei complementar referida no artigo 122 desta Lei 
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Orgânica, o Município, não poderá dispender, com pessoal, mais de sessenta e cinco por cento do valor da 
receita corrente. 
   Parágrafo único - O Município, quando a despesa de pessoal exceder o limite previsto 
neste artigo, deverá retornar àquele limite à razão de três quintos por ano. 
   Art. 221 - O Executivo Municipal encaminhará à Câmara de Vereadores, no prazo má-
ximo de 6 (seis) meses após a promulgação da REVISÃO, o projeto do Estatuto do Funcionalismo Público Mu-
nicipal, obedecendo as normas estabelecidas para os servidores nesta Lei Orgânica. 
   Parágrafo Único - Na elaboração do Estatuto será garantida a participação do órgão 
de classe que, legalmente, represente os servidores. 
   Art. 222 - Passa a se constituir em área de reserva ecológica, de necessária preserva-
ção, a gleba delimitada pela rua Pinheiro Júnior, a passagem “Sapucaia” e o rio Caeté, de forma triangular, 
conhecida pela denominação de “Sítio Royal”, no bairro do Riozinho. 
   Art. 223 - Fica estabelecido o prazo de 180 dias, a partir da promulgação da REVISÃO, 
para a implantação e funcionamento do serviço Municipal de Proteção ao Consumidor. 
   Art. 224 - O Executivo Municipal fica obrigado, no prazo máximo de um ano, a partir da 
promulgação da REVISÃO, a recuperar o prédio da Residência Oficial do Prefeito, conservando sua estrutura e 
suas linhas originais. 
   Art. 225 - O Executivo Municipal fica autorizado a adotar todos os procedimentos ne-
cessários à recuperação do Monumento da “Praça Major Batista”. 
   Art. 226 - É criado o Distrito do Treme, cujos limites e confrontações serão fixados pelo 
Poder Executivo dentro de sessenta dias, a partir da promulgação da REVISÃO, desde que obedecidos os 
requisitos do artigo 8º. 
   Parágrafo único - A nomeação do Agente Distrital de que trata o artigo 77, inciso II, 
para qualquer dos Distritos do Município, será decidida pelo Prefeito, mediante referendo do Poder Legislativo 
e só poderá ser efetivada um (01) ano, antes das eleições municipais. 
   Art. 227 - O Município procederá, dentro de 6 (seis) meses, o cadastramento de todos 
os seus bens imóveis, promovendo a imediata reintegração, ao seu Patrimônio, de todas as áreas públicas 
que, cedidas sob a forma de permissão, não tenham sido utilizadas dentro do prazo deferido no ato permissio-
nário ou que estejam sendo usadas para fins estranhos aqueles motivadores da concessão. 
   Art. 228 - Os equipamentos e prédios públicos deverão conter, em local de fácil leitura, 
a seguinte inscrição: “PROPRIEDADE DO POVO BRAGANTINO”. 
   Art. 229 - O município de Bragança destinará área reservada a “Aterro Sanitário” e/ou 
“Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos”. 
   § 1º - O local será escolhido através de consulta plebiscitária, com base em áreas pre-
viamente definidas por comissão técnica. 
   § 2º - Lei ordinária disciplinará a realização do plebiscito, como também a constituição 
da comissão técnica. 
   Art. 230 - No prazo de um ano, contado da promulgação da REVISÃO desta Lei Orgâ-
nica, a Câmara Municipal promoverá, através de Comissão Especial, exame analítico e pericial dos atos e fatos 
geradores do endividamento do Município durante o atual mandato. 
   § 1º - A Comissão terá força legal de Comissão Parlamentar de Inquérito para os fins 
de requisição e convocação e atuará com auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios. 
   § 2º - Do ato constitutivo da Comissão Especial deverão constar os critérios técnicos a 
serem adotados pela Comissão em seus procedimentos. 
   § 3º - Apuradas irregularidades, a Câmara Municipal declarará a nulidade dos atos 
administrativos correspondentes através de Decreto Legislativo, com fundamento no artigo 125 desta Lei Or-
gânica, encaminhando o processo ao Ministério Público, para que este formalize a ação cabível. 
   § 4º - O levantamento da Comissão será amplamente divulgado e colocado à disposi-
ção de qualquer cidadão, que poderá requerer esclarecimentos ao Poder Executivo. 
   Art. 231 - Todo e qualquer cidadão em pleno uso de seus direitos políticos é parte legi-
tima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação de atos do Executivo lesivos e/ou prejudiciais ao Pa-
trimônio Público. 
   Art. 232 - No prazo de cento e oitenta dias, contados da promulgação desta REVISÃO, 
o Poder Executivo promoverá, em cooperação com as respectivas Prefeituras, a demarcação ou restauração 
dos marcos das linhas divisórias dos limites do Município com os municípios vizinhos. 
   § 1º - Se, com isso, anuírem os Municípios vizinhos, a Prefeitura poderá solicitar o auxi-
lio da União para proceder os trabalhos demarcatórios. 
   § 2º - O Poder Executivo abrirá crédito suplementar no Orçamento do exercício de 
1998 para atender aos encargos decorrentes da execução do disposto neste artigo. 
   Art. 233 - Esta Lei Orgânica será submetida a uma criteriosa revisão pela Câmara Mu-
nicipal, de cinco em cinco anos. 
   Art. 234 - Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos integrantes da Câmara Muni-
cipal, será promulgada pela Mesa e entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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  Palacete Augusto Corrêa, Bragança-PA, em 03 de Abril de 1.990. 
 

CELSO ORLANDO DA SILVA LEITE – Presidente 
JORGE LUIZ FERREIRA CARDOSO – 1º secretário 

AROLDO NAZARENO RODRIGUES DE LIMA – 2º Secretário 
FABIANO MARIA CARDOSO DA SILVA – Relator 
CARLOS AUGUSTO RAMOS DO NASCIMENTO 

FAUSTO PEREIRA GOMES 
HILÁRIO AUGUSTO FERREIRA NETO 

LOURIVAL DA SILVA MOTA 
MANOEL LUIZ PINHEIRO DE JESUS 

RAIMUNDO RICARDINO DE OLIVEIRA 
SEBASTIÃO PAIXÃO DE AVIZ 

 
   Revisada e aumentada de acordo com o artigo 202 do projeto original, sendo esta Re-
visão aprovada e promulgada em 12 de Outubro de 1998 pelos Senhores Vereadores eleitos para a 13ª Legis-
latura. 
 
   Bragança (PA), 12 de Outubro de 1998. 
 

JORGE FERNANDO DA COSTA SOUSA – Presidente 
ELIAS SILVA CUNHA – Vice-Presidente 

MARCOS AURÉLIO BRITO NASCIMENTO – 1º Secretário 
LUIZ ALEXANDRE PINHEIRO SOARES – 2º Secretário 
FABIANO MARIA CARDOSO DA SILVA – 3º Secretário 

AROLDO NAZARENO RODRIGUES DE LIMA 
ALMERINDO DE LIMA RAMOS 
ELSON DOS SANTOS SILVA 
JOÃO UCHÔA DE FREITAS 

JOSÉ FRANCISCO DO ROSÁRIO 
JOSÉ MARIA SANTOS NASCIMENTO 

FRANCISCO GOMES COELHO 
MARIA ANGÉLICA CORRÊA DOS SANTOS 

MAURO JOSÉ DOS REIS RODRIGUES 
MANOEL LUIZ PINHEIRO DE JESUS 

 
COMISSÃO REVISORA 

LUIZ ALEXANDRE SOARES .................................. PRESIDENTE 
JORGE FERNANDO DA COSTA SOUSA .............. SECRETÁRIO 

MARCOS AURÉLIO BRITO NASCIMENTO ........... RELATOR 
FABIANO MARIA CARDOSO DA SILVA ................ MEMBRO 
ELIAS SILVA CUNHA .............................................. MEMBRO 
JOÃO UCHÔA DE FREITAS ................................... MEMBRO 
MANOEL LUIZ PINHEIRO DE JESUS .................... MEMBRO 

 
ASSESSORES 

MARCEL ANDRÉ BRAUN SARMENTO 
BOULANGER UBIRACI NUNES 

ADRIANO AUGUSTO DE MORAIS CASTRO 
  

   
   Revisada de acordo com o artigo 133 do projeto original, sendo esta Revisão aprovada 
e promulgada em 12/ 08/2008 pelos Senhores Vereadores eleitos para a 15ª Legislatura. 
 
   Bragança (PA), 12 de agosto de 2008. 
 

WALLAILSON JOSÉ GUIMARÃES PEREIRA – Presidente 
PEDRO DA SILVA NETO – Vice-Presidente 

RAIMUNDO DO SOCORRO MELO CASSEB – 1º Secretário 
BENEDITO CARLOS BRITO DO ROSÁRIO – 2º Secretário 

JOSÉ FRANCISCO DO ROSÁRIO – 3º Secretário 
EVANDRO DA SILVA LOPES 
LUIS PAULO LUZ QUADROS 

FRANCISCO CLÁUDIO RISUENHO ABDON 
MARIA ANGÉLICA CORRÊA DOS SANTOS 

JOSÉ CIRO DOS REIS RODRIGUES 
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DE JESUS 
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COMISSÃO REVISORA 

BENEDITO CARLOS BRITO DO ROSÁRIO ............... PRESIDENTE 
RAIMUNDO DO SOCORRO MELO CASSEB.............. SECRETÁRIO 

MARIA ANGÉLICA CORRÊA DOS SANTOS........... RELATOR 
JOSÉ FRANCISCO DO ROSÁRIO.......................... MEMBRO 
JOSÉ CIRO DOS REIS RODRIGUES..................... MEMBRO 

 
ASSESSORES 

JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA  
MARCEL ANDRÉ BRAUN SARMENTO 

ADRIANO AUGUSTO DE MORAIS CASTRO 


