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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE/MG 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

O Prefeito do Município de Passa Vinte – Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que estarão abertas no período de 22/08/2016 a 
23/09/2016 as inscrições para o Concurso Público destinado à provisão de cargos 
do quadro efetivo do Município, que se regerá pelas normas estabelecidas neste 
Edital e legislação pertinente vigente.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente Edital de Concurso Público é disciplinado pelo artigo 37, inciso II, da 
Constituição Federal, Leis Municipais 004, de 21 de maio de 2007 e suas alterações, 020 
de 29 de abril de 2003, que Institui o Estatuto dos Servidores Públicos de Passa Vinte-MG 
e demais legislações pertinentes. 

1.2 O Concurso Público será regido por este Edital, supervisionado pela Comissão de 
Acompanhamento do Concurso Público de Passa Vinte/MG e executado pela Empresa 
Cabral e Oliveira Consultoria, com sede na Praça Gabriel Ribeiro Salgado, nº. 06, loja 01, 
centro, Andrelândia/MG – cabraleoliveira@gmail.com. 

1.3 O Concurso compreenderá a aplicação de prova objetiva, prova de títulos e de prova 
prática, ambas de caráter classificatório e eliminatório e terá validade de 2 (dois) anos, 
prorrogáveis por igual período, contados a partir da data de homologação final. 

1.4 As provas serão realizadas na cidade de Passa Vinte – Estado de Minas Gerais, no 
endereço a ser divulgado juntamente com o resultado da homologação das inscrições; 

1.5 São condições para participação no presente concurso público: 

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do §1º, do artigo 12 da 
Constituição Federal; 

b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando do sexo 
masculino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar; 

c) Possuir o nível de escolaridade e habilitação legal para o exercício da profissão e 
exigida para o cargo pretendido; 

1.6 O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade exigida no 
edital no ato da investidura, sob pena de ser automaticamente eliminado do Concurso 
Público. 
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1.7 O Concurso Público será realizado em 03 (três) etapas: 

a) Primeira etapa: PROVA ESCRITA, de caráter classificatório e eliminatório para todos 
os cargos; 

a.1) Somente serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
50% (cinquenta por cento) na prova escrita (objetiva). 

b) Segunda etapa: PROVA DE TÍTULOS, de caráter classificatório para os cargos de 
nível superior; 

b.1) Somente serão computados os títulos para os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 50% (cinquenta por cento) na prova escrita (objetiva). 

c) Terceira etapa: PROVA PRÁTICA, de caráter classificatório e eliminatório para o cargo 
de motorista I e II e operador de máquinas pesadas; 

c.1) Somente serão considerados os resultados obtidos na realização da prova prática os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) na prova 
escrita (objetiva). 

1.8 As datas e os principais eventos relacionados a este edital encontram-se 
especificados no ANEXO I- CRONOGRAMA deste Edital.  

1.9 DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E HABILITAÇÃO 

As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por 
candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima exigida no presente 
Edital, de acordo com o cargo que pretendem concorrer, com as seguintes 
especificações: 

Ensino Fundamental Incompleto 
CARGO REQUISITOS VAGAS CARGA HORÁRIA 

SEMANAL (h) 
REMUNERAÇÃO 

Motorista I (Prova Prática) Alfabetizado, 
CNH categoria C 

1 44 1047,70 

Motorista II (Prova Prática) Alfabetizado, 
CNH categoria D 

2 44 1069,99 

Operador de Máquinas 
Pesadas (Prova Prática) 

Alfabetizado, 
CNH C, D ou E 

1 44 1047,70 

Operário Elementar 2 44 880,00 
Pedreiro  Ensino 

Fundamental 
Incompleto (4ª 

Série) 

1 44 1047,70 

NÍVEL MÉDIO (ENSINO MÉDIO) 

CARGO REQUISITOS VAGAS CARGA HORÁRIA 
SEMANAL (h) 

REMUNERAÇÃO 
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(R$) 

Agente de Administração Ensino Médio 
Completo 

1 40 880,00 

Fiscal de Tributos 
Municipais 

Ensino Médio 
Completo 

1 40 880,00 

Fiscal Sanitário Ensino Médio 
Completo 

1 40 880,00 

Fiscal de Obras e Posturas 
Municipais 

Ensino Médio 
Completo 

1 40 880,00 

NIVEL MEDIO COM REGISTRO 
CARGO REQUISITOS VAGAS CARGA HORÁRIA 

SEMANAL (h) 
REMUNERAÇÃO 

(R$) 

Técnico de enfermagem Ensino Técnico 
com registro no 

conselho de 
classe 

competente 

2 30 880,00 

NIVEL SUPERIOR 
CARGO REQUISITOS VAGAS CARGA HORÁRIA 

SEMANAL (h) 
REMUNERAÇÃO 

Fonoaudiólogo Ensino superior 
completo com 

registro no 
Conselho 

Competente 

1 20 921,48 

Nutricionista Ensino superior 
completo com 

registro no 
Conselho 

Competente 

1 20 921,48 

Enfermeiro Ensino superior 
completo com 

registro no 
Conselho 

Competente 

1 20 1415,26 

 

2. DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DE PASSA VINTE/MG 

2.1. As solicitações de inscrições deverão ser efetuadas conforme procedimentos 
especificados a seguir.  

2.2 A inscrição no presente Concurso implica o conhecimento e tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos e eventuais retificações, das 
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.  

2.3 A inscrição consistirá na submissão, via Internet no endereço eletrônico 
www.cabraleolviera.com.br ou no posto de inscrições na cidade de Passa Vinte/MG, na 
Praça Major Francisco Cândido Alves, nº 150, centro, no período de 22 DE AGOSTO A 
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23 DE SETEMBRO DE 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF, do formulário de 
solicitação de inscrição devidamente preenchido. Submetido o formulário, o candidato 
deverá imprimir o boleto bancário correspondente, lembrando que a homologação da 
inscrição somente se dará após o pagamento da taxa de inscrição nos valores 
especificados neste Edital no item 3 (DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A 
INSCRIÇÃO). 

2.4 Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso 
necessário, no máximo até as 23h59min do dia 23 de setembro de 2016, quando este 
recurso será retirado do site da Empresa Cabral e Oliveira Consultoria, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente. A Cabral e Oliveira Consultoria não enviará boleto 
bancário por e-mail a candidatos. 

2.5 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na 
localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto ou 
realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo limite determinado neste 
Edital.  

2.6 Após o pagamento do boleto bancário, o candidato deve aguardar o prazo médio de 3 
(três) dias úteis para a confirmação do pagamento pela instituição bancária e a 
consequente confirmação de sua inscrição junto à Cabral e Oliveira Consultoria.  

2.7 A Cabral e Oliveira Consultoria não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 
recebidas por quaisquer motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos 
usuários ou de instituições bancárias. Assim, é recomendável que o examinando realize a 
sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.  

2.8 O candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais e da inscrição 
para a quitação do documento. As inscrições e/ou pagamentos que não forem 
identificados devido a erro na informação de dados pelo candidato no referido boleto não 
serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.  

2.9 Caso, contudo, o pagamento da taxa referente à inscrição errônea não tenha sido 
realizado, o candidato poderá, a qualquer momento durante o período de inscrições, gerar 
novo requerimento de inscrição com as opções que deseja.  

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO  

O valor da taxa de inscrição será de: 

R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos de nível superior; 

R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de nível médio Completo; 

R$40,00 (quarenta reais) para os cargos de nível fundamental completo e 
incompleto; 
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3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos nele exigidos.  

3.2 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou 
para outros processos ou seu aproveitamento de qualquer outra forma.  

3.3 São vedadas inscrições condicionais, extemporâneas, via postal, fax ou correio 
eletrônico.  

3.4 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo ao Município de Passa Vinte/MG e à Empresa 
Cabral e Oliveira Consultoria o direito de excluir do Concurso aquele que não preencher a 
solicitação de forma completa e correta.  

3.5 O candidato travesti ou transexual (pessoa que se identifica e quer ser reconhecida 
socialmente, em consonância com sua identidade de gênero) que desejar atendimento 
pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo pelo e-mail cabraleoliveira@gmail.com até às 
23h59min do dia 16 de setembro de 2016.  

3.6 Será solicitado o preenchimento e envio, até o dia 21 de setembro de 2016, de 
requerimento que será fornecido por via eletrônica, o qual deverá ser assinado e 
encaminhado, juntamente com cópia simples do documento oficial de identidade do 
candidato, para a Cabral e Oliveira Consultoria, no endereço eletrônico: 
cabraleoliveira@gmail.com.  

3.7 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: telefone ou 
fax. O Município de Passa Vinte/MG e a Empresa Cabral e Oliveira Consultoria reservam-
se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição que motiva 
a solicitação de atendimento declarado. 

3.8 O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição utilizando seu nome social, 
ficando ciente de que tal nome será o único divulgado em toda e qualquer publicação 
relativa ao Concurso.  

3.9 Uma vez paga a taxa de inscrição não será devolvida sob nenhuma hipótese. 

3.10 No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário 
que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer motivo, a Cabral e Oliveira 
Consultoria reserva-se o direito de tomar as medidas legais cabíveis, sem prejuízo do 
imediato cancelamento da inscrição do candidato. 

3.11 Não será admitido pagamento da taxa de inscrição por meio de cartão de crédito.  

3.12 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado nos locais de realização das provas.  
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3.13. Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, 
comprovante de agendamento bancário ou extrato bancário.  

4. DA ISENÇÃO  

4.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os 
candidatos amparados pelo Decreto 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário 
Oficial da União de 3 de outubro de 2008.  

4.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que, cumulativamente:  

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007; b) for membro de 
família de baixa renda, nos termos do referido Decreto.  
 

4.3 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível no 
ANEXO IV deste edital, a ser apresentado no ato da inscrição até a data de 05 de 
setembro de 2016, contendo:  

a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico fornecido 
pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS; b) declaração de que atende à 
condição estabelecida no subitem 4.2 letra “b”.  
 

4.4 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime 
contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do Concurso, aplicando-se, ainda, o 
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto 83.936, de 6 de setembro de 1979 
(Processo criminal). 

4.5 Não será concedida a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao examinando 
que:  

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;  

b) fraudar e/ou falsificar documentação;  

c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos para a inscrição. 

4.6 Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição 
requerida por fax, ou telefone.  

4.7 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela Cabral e Oliveira Consultoria 
em conjunto com o órgão gestor do CadÚnico, no âmbito municipal o CRAS.  

4.8 O candidato que requerer a isenção deverá informar, no ato da inscrição, seus dados 
pessoais em conformidade com os que foram originalmente informados ao órgão de 
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Assistência Social de seu Município responsável pelo cadastramento de famílias no 
CadÚnico. 

4.9 O fato de o examinando estar participando de algum Programa Social do Governo 
Federal (PROUNI, FIES, Bolsa Família etc.), assim como o fato de ter obtido a isenção 
em outros certames não garantem, por si só, a isenção da taxa de inscrição.  

4.10 O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado 
até o dia 09 de setembro de 2016, nos endereços eletrônicos 
http://www.cabraleoliveira.com.br e www.passavinte.mg.gov.br ; e publicado no mural da 
Prefeitura de Passa Vinte/MG. 

4.11. O interessado disporá do período da 0h do dia 10 de setembro de 2016 às 
23h59min do dia 13 de setembro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF, para 
contestar o indeferimento, nos endereços eletrônicos cabraleoliveira@gmail.com e 
www.passavinte.mg.gov.br; Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.  

4.12 O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição, após a 
apreciação e julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será divulgado no dia 
16 de setembro de 2016, nos endereços eletrônicos http://www.cabraleoliveira.com.br, 
www.passavinte.mg.gov.br e publicado no mural da Prefeitura de Passa Vinte/MG. 

4.13 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para 
efetivar a sua inscrição no Concurso, acessar o endereço eletrônico 
http://cabraleoliveira.com.br; ou se dirigir à sede da Prefeitura de Passa Vinte/MG, 
preencher o formulário de inscrição, imprimir o boleto bancário para pagamento até o dia 
23 de setembro de 2016, conforme procedimentos descritos neste edital, observadas as 
demais etapas para a inscrição.  

4.14 O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior 
estará automaticamente excluído do Concurso.  

 

5. DO REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL  

5.1 O candidato portador de deficiência que necessitar de prova especial e/ou o candidato 
que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, no 
formulário (ANEXO V) de solicitação de inscrição os recursos especiais necessários para 
realização do concurso e, ainda, entregar, dentro do período de inscrições, 
impreterivelmente, na Prefeitura Municipal de Passa Vinte/MG, situado na Praça Major 
Francisco Cândido Alves, Centro – laudo médico (original ou cópia autenticada em 
cartório) que justifique o atendimento especial solicitado ou enviar no endereço eletrônico 
cabraleoliveira@gmail.com. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos 
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casos de força maior. A solicitação de condições especiais será atendida segundo 
critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

5.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via, é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. O Município de Passa Vinte e a Empresa Cabral 
e Oliveira Consultoria não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impeça a 
chegada do laudo ao Município e/ou a Empresa Cabral e Oliveira Consultoria. O laudo 
médico (original ou cópia autenticada) terá validade somente para este Concurso e não 
será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.  

5.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, 
além de solicitar atendimento especial para tal fim (ANEXO VI), deverá apresentar, cópia 
da certidão de nascimento da criança, dentro do período de inscrições, salvo se o 
nascimento ocorrer após essa data, quando então deverá levar a certidão de nascimento 
original, ou em cópia autenticada, no dia da prova. O alimentando deverá estar com um 
acompanhante maior de idade, que ficará em sala reservada e será o responsável pela 
guarda da criança.  

5.4 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  

5.5 A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma fiscal, 
sem a presença do responsável pela guarda da criança, que garantirá que sua conduta 
esteja de acordo com os termos e condições deste edital.   

5.6 Será divulgada nos endereços eletrônicos http://www.cabraleoliveira.com.br e 
www.passavinte.mg.gov.br e publicado no mural da Prefeitura de Passa Vinte/MG a 
relação de candidatos que tiveram deferidos os pedidos de atendimento especial para a 
realização das provas na data provável de 30 de setembro de 2016.  

5.7 Candidatos portadores de doenças infecto-contagiosas deverão comunicá-la à 
Empresa cabraleoliveira@gmail.com via correio eletrônico tão logo esta venha a ser 
diagnosticada, devendo os candidatos nesta situação se identificarem também ao fiscal 
no portão de entrada, munidos de laudo médico, quando da realização das provas, tendo 
direito a atendimento especial. 

5.8 O resultado do deferimento ou indeferimento das inscrições será publicado no dia 30 
de setembro de 2016 no site da Empresa Cabral e Oliveira Consultoria - 
http://www.cabraleoliveira.com.br e www.passavinte.mg.gov.br e no mural da Prefeitura de 
Passa Vinte/MG. 

5.9 O interessado disporá do período da 0h do dia 01 de outubro de 2016 às 23h59min do 
dia 05 de outubro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF, para contestar o 
indeferimento das inscrições, no endereço eletrônico http://cabraleoliveira@gmail.com; 
Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
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5.10 O resultado da homologação das inscrições será publicado no dia 17 de outubro de 
2016 no site da Empresa Cabral e Oliveira Consultoria - http://www.cabraleoliveira.com.br, 
da Prefeitura de Passa Vinte - www.passavinte.mg.gov.br e no mural da Prefeitura de Passa 
Vinte/MG. 

 

6. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS E AFRODESCENDENDES  

6.1 As pessoas com deficiência (PcD) que declararem tal condição no momento da 
inscrição, cuja deficiência não seja incompatível com as atribuições atinentes ao cargo 
PARA O QUAL SEJA PREVISTO NÚMERO DE VAGAS IGUAL OU SUPERIOR A 05 
(CINCO),terão reservados 5% (cinco por cento) do total de vagas por cargo/função, 
arredondado para o número inteiro seguinte, caso fracionário, o resultado da aplicação do 
percentual indicado.  

6.2 Os candidatos que se declararem afrodescendentes terão reservados 5% (cinco por 
cento) do total de vagas por cargo/função, arredondado para o número inteiro seguinte, 
caso fracionário, o resultado da aplicação do percentual indicado. 
 
6.3 Os candidatos portadores de necessidade especial Física, que desejarem concorrer 
às vagas definidas no subitem anterior deverão apresentar à Comissão de 
Acompanhamento do Concurso Público, junto a Prefeitura Municipal de Passa Vinte/MG, 
requerimento e laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 
como a provável causa da deficiência e prova de possuir condições para exercer o cargo 
que pretenda concorrer. (ANEXO VII) 
 
6.4 Os candidatos que se declararem afrodescendentes e que desejarem concorrer às 
vagas definidas no subitem 6.2 deverão apresentar à Comissão de Acompanhamento do 
Concurso Público, dentro do período de inscrição, junto a Prefeitura Municipal de Passa 
Vinte/MG, requerimento e cópia da certidão de nascimento comprovando ser negro 
ou pardo (ANEXO VIII). 
 
7. DAS PROVAS  

7.1 Serão aplicadas prova objetiva para todos os cargos, prova de títulos para os cargos 
de nível superior e prova prática para o cargo de motorista I e II e operador de máquinas 
pesadas, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os objetos de avaliação 
constantes deste edital, conforme o quadro a seguir:  

(P1) PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
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Para os cargos de nível superior: Fonoaudiólogo, Nutricionista, Enfermeiro, área de 
conhecimento - disciplinas: Português, Conhecimentos Específicos e Legislação 
Municipal, caráter Eliminatório e Classificatório, conforme quadro a seguir: 

 

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

TOTAL DE 
PONTOS 

(Nota) 

Língua Portuguesa 10 2,5 25 

Conhecimentos 
Específicos 

20 2,5 50 

Legislação Municipal 10 2,5 25 

TOTAL 40 - 100 

 

Para os cargos: Agente de Administração, Fiscal de Tributos Municipais, Fiscal Sanitário, 
Fiscal de Obras e Posturas Municipais, Motorista I, Motorista II, Operador de Máquinas 
Pesadas, Operário, Pedreiro (nível de ensino Médio Completo, Fundamental 
Completo e Incompleto,) área de conhecimento – disciplinas: Português, Matemática e 
conhecimentos gerais de caráter Eliminatório e Classificatório, conforme quadro a seguir: 

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

TOTAL DE 
PONTOS 

(Nota) 

Língua 
Portuguesa 

15 2,5 37,5 

Matemática 10 2,5 25 

Conhecimentos  
Gerais  

15 2,5 37,5 

TOTAL 40 - 100 

 

Para o cargo De Técnico de Enfermagem:  

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

TOTAL DE 
PONTOS 

(Nota) 

Língua Portuguesa 10 2,5 25 

Matemática 10 2,5 25 
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Conhecimentos  
Gerais 

08 2,5 20 

Conhecimentos 
Específicos 

12 2,5 30 

TOTAL 40 - 100 

 

7.2 A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas e será aplicada na data de 30 de 
outubro de 2016, das 08.às 12 horas, no horário oficial de Brasília/DF. O local de 
realização da prova objetiva será divulgado juntamente com o resultado da homologação 
das inscrições. 

7.3 A partir das 08h:00min não será mais permitido a entrada de candidatos, sob qualquer 
alegação. 

7.4 A relação de ensalamento será publicada/afixada no portão de acesso à unidade e 
nas salas de aplicação das provas no dia de aplicação. 

7.5 As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, 
C, D e E) e uma única resposta, de acordo com o comando da questão. Haverá, na folha 
de respostas, para cada questão, cinco campos de marcação correspondentes às cinco 
opções (A, B, C. D e E), sendo que o candidato deverá preencher apenas aquele 
correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando da questão. 

7.6 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e somente um, 
dos cinco campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes 
de marcações indevidas.  

7.7 O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento 
válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá 
substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

7.8 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do 
preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações incorretas 
as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com a folha de respostas, tais como: 
dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não 
preenchido integralmente.  

7.9 O candidato não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, 
danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de correção.  
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7.10 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados nos 
instrumentos de aplicação do Concurso, em especial seu nome, seu número de inscrição 
e o número de seu documento de identidade. 

 7.11 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras 
pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial 
para a realização das provas. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado 
por agente devidamente treinado.  

7.12 O candidato, ao término da realização da prova objetiva, deverá, obrigatoriamente, 
devolver ao fiscal a folha de respostas devidamente assinada no local indicado.  

7.13 A não devolução pelo candidato da folha de resposta, devidamente assinada, ao 
fiscal, conforme item anterior acarretará em eliminação sumária do candidato do 
Concurso.  

(P2) PROVA DE TÍTULOS 

7.14 É facultado aos candidatos (concorrentes aos cargos de nível superior) inscritos 
ao presente Concurso participar da prova com valoração de Títulos. 
 
7.15 A prova de títulos constitui-se pela análise e pontuação de certificados e/ou diplomas 
de pós-graduação em nível de especialização, mestrado, doutorado e cursos técnicos 
específicos para o cargo pretendido. 

Serão considerados como Títulos: 
a) Comprovante de Pós-Graduação na área pretendida: 2,5 pontos; 
b) Comprovante de Mestrado na área pretendida: 5,0 pontos; 
c) Comprovante de Doutorado na área pretendida: 7,5 pontos; 
d) Cursos de Aperfeiçoamento na área específica, com limite mínimo de 50 horas, 
valendo 2,5 cada curso, podendo ser cumulativos, para contagem na prova de títulos: 
máximo 5,0 pontos. 
 
7.16 A SOMA DOS TÍTULOS NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 15 PONTOS. 
 
7.17 Após o resultado da nota da prova escrita/objetiva, far-se-á a somatória dos pontos 
obtidos por títulos apresentados PELOS CANDIDATOS A VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR 
QUE OBTIVERAM NOTAL IGUAL OU SUPERIOR A 50 PONTOS NA PROVA ESCRITA 
(OBJETIVA) gerando assim a nota final do candidato. 
 
7.18 Para participar da prova de títulos o candidato deverá entregar, no ato da inscrição, 
ou enviar para o endereço eletrônico cabraleoliveira@gmail.com, no caso de candidatos 
que residam fora do Município de Passa Vinte/MG, cópia (xerox) do título de pós-
graduação, mestrado, doutorado, curso técnico específico para o cargo pretendido, 
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organizados em uma pasta ou grampeados juntamente com o requerimento de provas de 
títulos (ANEXO IX). 

7.19 O candidato declara, no requerimento que os documentos são cópias fiéis dos 
originais e que quando solicitado deverá apresentar os originais, ciente de que a 
constatação de qualquer irregularidade implicará na exclusão do candidato do concurso. 

7.20 Os títulos não serão avaliados e computados no momento da entrega, o responsável 
pelo protocolo receberá os títulos que posteriormente serão avaliados pela Banca 
Examinadora do Concurso Público. 

7.21 A apresentação de títulos é de iniciativa do candidato e somente serão 
considerados válidos aqueles apresentados durante o prazo de inscrição em 
formulário específico. 
 
7.22 SOMENTE TERÃO SEUS TÍTULOS SOMADOS OS CANDIDATOS QUE 
ATINGIREM NO MÍNIMO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ACERTOS NA PROVA 
ESCRITA (OBJETIVA). 
 
 (P3) PROVA PRÁTICA 

7.23 A prova prática será aplicada por examinador credenciado no DETRAN/MG aos 
candidatos para o cargo/função de: MOTORISTA I e II, OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS. 

7.24 A prova prática terá a duração de 03 (três) horas e será aplicada na data provável de 
30 de outubro 2016, das 15h:00min às 18h:00min, no horário oficial de Brasília/DF. 
 
7.25 O local de realização da prova prática será divulgado juntamente com a decisão de 
homologação das inscrições.  

7.26 A partir das 15h:00min não será mais permitida a entrada de candidatos, sob 
qualquer alegação. 

7.27 O Município de Passa Vinte/MG e a Empresa Cabral e Oliveira Consultoria poderão 
eventualmente alterar local e data de realização da prova objetiva ou da prova prática, 
mediante comunicação aos candidatos nos endereços eletrônicos: 
http://cabraleoliveira.com.br e www.passavinte.mg.gov.br e no mural da Prefeitura de 
Passa Vinte/MG. 

7.28 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.  

7.29 O candidato faltoso estará automaticamente desclassificado. 
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7.30 A Prova Prática objetiva aferir a experiência, adequação de atitudes, postura e 
habilidades do candidato em: 
7.31 - dirigir veículos leves e/ou pesados, transportando cargas e/ou passageiros de 
acordo com itinerário preestabelecido; 
7.32 operar máquinas; 
7.33 responder pela segurança da carga e/ou passageiros; 
7.34 verificar as condições de conservação e providenciar manutenção do veículo sob sua 
responsabilidade; 
7.35 realizar percursos na cidade e/ou estrada; 
7.36 estacionar (Baliza). 
7.37 Além disso, algumas faltas passam a ser eliminatórias, como avançar o sinal 
vermelho, avançar a via preferencial, entrar na contramão, exceder a velocidade indicada 
para a via, entre outras faltas consideradas graves. 
7.38 Da Avaliação (A critério do Instrutor): 
7.39 Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis; 
7.40 Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural; 
7.41 Conduzir ou operar a máquina. 
7.42 À nota da prova prática será atribuída pontuação de 0 a 10. 
7.43 O candidato será avaliado, na Prova Prática, em função da pontuação negativa por 
faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 
7.44 uma falta eliminatória: reprovação; 
7.45 uma falta grave: 03 (três) pontos negativos; 
7.46 uma falta média: 02 (dois) pontos negativos; 
7.47 uma falta leve: 01 (um) ponto negativo. 
7.48 Para efeitos de atribuição de notas, os resultados da prova escrita/objetiva e prática 
serão somados e divididos por 2 (dois). 
 
8. DA LISURA E SEGURANÇA DO CERTAME 

8.1 Antes do horário de início das provas, o responsável na unidade pela aplicação do 
Concurso requisitará a presença de dois candidatos que, juntamente com um 
representante credenciado da Cabral e Oliveira Consultoria, presenciarão a abertura da 
embalagem de segurança onde estarão acondicionados os instrumentos de avaliação 
(envelopes de segurança lacrados com os cadernos de provas, folhas de respostas, entre 
outros instrumentos). Será lavrada ata desse fato, assinada por no mínimo duas 
testemunhas de que o material se encontrava devidamente lacrado e com seu sigilo 
preservado.  

8.2 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma.  

8.3 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 
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Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; 
carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público 
que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo com foto).  

8.4 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do examinando.  

8.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 
apresentado documento (original ou cópia autenticada, ao que se equipara a impressão 
do registro feito por formulário eletrônico) que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à 
identificação especial.  

8.6 A identificação especial será exigida também ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia (inclusive no caso de documento 
com foto antiga) ou à assinatura do portador. Poderá ocorrer, ainda, a critério da 
Coordenação do Concurso, o registro fotográfico do candidato, com o fim de subsidiar a 
confirmação de sua identidade posteriormente.  

8.7 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis 
e/ou danificados.  

8.8 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo do documento.  

8.9 Candidato que esteja portando documento com prazo de validade expirado poderá 
realizar a prova, sendo, contudo, submetido à identificação especial. 

8.10 A identificação especial compreenderá coleta de dados, de impressão digital e de 
aposição de assinatura por 03 (três) vezes em formulário próprio, visando subsidiar 
eventual futura perícia para confirmação da identidade do candidato que se submeteu às 
provas.  

8.11 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento 
de identidade original, não poderá ingressar na sala de prova e será automaticamente 
eliminado do Concurso. 

8.12 Iniciada a aplicação das provas (objetiva ou prática), os candidatos que não 
estiverem portando documento de identidade original, na forma definida por este Edital, 
deverão deixar imediatamente o local de provas, não sendo admitida apresentação 
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posterior do documento, sendo automaticamente eliminados do Concurso, salvo o 
estabelecido nos subitens 8.5 

8.13 O fiscal poderá solicitar a qualquer momento a reapresentação da identidade do 
candidato, que deverá apresentá-la, quando solicitado ou ao final do Concurso, para 
verificação.  

8.14 Iniciada a aplicação das provas (objetiva ou prática), é vedado a qualquer candidato 
receber qualquer tipo de material proveniente de fora do ambiente de provas, seja por 
qualquer meio, excetuando-se dessa regra apenas material providenciado pela própria 
coordenação local para viabilizar a realização das provas.  

8.15 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos 
predeterminados em edital ou em comunicado.  

8.16 Não será permitida, durante a realização das provas (objetiva e prática), a 
comunicação entre os candidatos. 

8.17 Durante a realização das provas, não será permitida a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, Iivros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer 
material de consulta. O candidato que, durante a aplicação das provas, estiver portando 
e/ou utilizando material proibido, ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as 
regras deste edital, terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
Concurso.  

8.18 Quaisquer embalagens de produtos trazidos para a sala estarão sujeitas à inspeção 
pelo fiscal de aplicação.  

8.19 Somente serão permitidos recipientes de armazenamento de comidas e bebidas 
fabricados com material transparente e sem rótulos que impeçam a visualização de seu 
conteúdo.  

8.20 Será eliminado do Concurso o candidato que, durante a realização das provas, for 
surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, 
protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, 
Ipad, Ipod, Iphone etc., óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc. 

 8.21 A Cabral e Oliveira Consultoria recomenda que o candidato não leve nenhum dos 
objetos citados no subitem anterior ao local de realização das provas.  

8.22 É de responsabilidade do candidato, ao término da sua prova, recolher e conferir os 
pertences pessoais e o seu documento de identidade apresentados quando do seu 
ingresso na sala de provas.  
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8.23 A Cabral e Oliveira não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles 
causados.  

8.24 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher 
todos os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos em local indicado pelo 
fiscal de aplicação. 

8.25 Durante a realização das provas, os equipamentos e materiais não permitidos, 
deverão permanecer no local indicado pelo fiscal de aplicação e somente podendo ser 
resgatados no momento em que o candidato se retirar do ambiente de aplicação de 
provas.  

8.26 Bolsas, mochilas e outros pertences dos candidatos deverão igualmente permanecer 
ao lado ou embaixo da carteira/cadeira do candidato. Todos os materiais de estudo 
deverão ser devidamente guardados antes do início das provas, não podendo estar de 
posse dos candidatos quando do uso de sanitários durante a realização do Concurso, sob 
pena de eliminação. 

8.27 A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. 
Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para 
a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos. 

8.28 É garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos no Concurso. Todavia, em 
razão dos procedimentos de segurança previstos neste edital, previamente ao início da 
prova, aqueles que trajarem vestimentas que restrinjam a visualização das orelhas ou da 
parte superior da cabeça serão solicitados a se dirigirem a local a ser indicado pela 
Coordenação do Concurso, no qual, com a devida reserva, passarão por procedimento de 
vistoria por fiscais de sexo masculino ou feminino, conforme o caso, de modo a respeitar 
a intimidade do candidato e garantir a necessária segurança na aplicação das provas, 
sendo o fato registrado em ata.  

8.29 Excepcionalmente, por razões de segurança, caso seja estritamente necessário, 
novo procedimento de vistoria descrito no subitem anterior poderá ser realizado.  

8.30 Para a segurança de todos os envolvidos no Concurso é vedado que os candidatos 
portem arma de fogo no dia de realização das provas. Caso, contudo, se verifique esta 
situação, o candidato será encaminhado à Coordenação da unidade, onde deverá 
entregar a arma para guarda devidamente identificada, mediante preenchimento de termo 
de acautelamento de arma de fogo, em que preencherá os dados relativos ao armamento. 
Eventualmente, se o examinando se recusar a entregar a arma de fogo, assinará termo 
assumindo a responsabilidade pela situação, devendo desmuniciar a arma quando do 
ingresso na sala de aplicação de provas, reservando as munições em local indicado pelos 
fiscais, as quais deverão permanecer intocáveis durante todo o período da prova, 
juntamente com os demais equipamentos proibidos dos candidatos que forem recolhidos.  
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8.31 Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado as 
provas. A exclusivo critério da Coordenação do local, e desde que haja disponibilidade, 
poderá ser permitido o uso dos sanitários que não estejam atendendo a candidatos 
durante a realização do Concurso. 

8.32 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento 
a qualquer delas implicará a eliminação automática do candidato. 

8.33 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas 
por, no mínimo, 1 (uma) hora após o seu início, período a partir do qual poderá deixar o 
local de provas, sem portar, contudo, seu caderno de provas (prova objetiva).  

8.34 O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o 
caderno de provas (prova objetiva) a partir dos últimos 45 (quarenta e cinco) minutos do 
tempo destinado à realização do Concurso. 

8.35 A inobservância dos subitens anteriores acarretará a não correção das provas e, 
consequentemente, a eliminação do candidato.  

8.36 Todos os candidatos, ao terminarem as provas, deverão, obrigatoriamente, entregar 
ao fiscal de aplicação o documento que será utilizado para a correção de sua prova (folha 
de respostas).  O candidato que descumprir a regra de entrega de tais documentos será 
ELIMINADO.  

8.37 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem 
ao fiscal de aplicação os documentos que serão utilizados na correção das provas. Estes 
candidatos acompanharão o procedimento de conferência da documentação da sala de 
aplicação que será realizada pelo Coordenador da Empresa Cabral e Oliveira Consultoria, 
assinando em conjunto os envelopes onde serão lacrados os documentos referentes à 
aplicação das provas.  

8.38 Caso algum dos candidatos citados no item anterior insista em sair do local de 
aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, deverá assinar termo desistindo do 
Concurso e, caso se negue, será lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 
(dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Cabral e 
Oliveira Consultoria.  

8.39 A regra do subitem anterior poderá ser relativizada quando se tratar de casos 
excepcionais onde haja número reduzido de candidatos acomodados em uma 
determinada sala de aplicação, como, por exemplo, no caso de candidatos portadores de 
necessidades especiais que necessitem de sala em separado para a realização do 
concurso, oportunidade em que o lacre da embalagem de segurança será testemunhado 
pelos membros da equipe de aplicação, juntamente com o(s) candidato(s) presente(s) na 
sala de aplicação e os representantes da Cabral e Oliveira Consultoria no local (se 
houver).  

www.pciconcursos.com.br



 
 
 
 
 

Praça Major Francisco Candido Alves, 150 – Centro. CEP 37330-000 
E-mail: pmpvinte@yahoo.com.br ou gabinete@passavinte.mg.gov.br 

 

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG 
CNPJ 183382100001-50 

Telefax: (32)32951131 ou 32951201 

8.40 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso o candidato 
que, durante a sua realização:  

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;  

b) utilizar-se de Iivros, dicionários, notas e/ou impressos ou que se comunicar com outro 
candidato; 

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina 
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, Ipad, Ipod, Iphone 
etc., óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, 
gorro etc.;  

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos;  

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio;  

f) não entregar o material das provas e/ou continuar escrevendo após o término do tempo 
destinado para a sua realização;  

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas (prova objetiva),  

i) descumprir as instruções contidas nos cadernos de prova, na folha de respostas (prova 
objetiva);  

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido;  

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou 
de terceiros, em qualquer etapa do concurso;  

I) impedir a coleta de sua assinatura;  

m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;  

n) for surpreendido portando anotações em papéis;  

o) recusar-se a ser submetido a qualquer procedimento que vise garantir a lisura e a 
segurança do processo de aplicação do Concurso previsto neste edital;  

q) recusar-se por qualquer motivo a devolução do caderno de prova ou gabarito, quando 
solicitado ao final do tempo de prova.  
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8.41 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.  

8.42 Se, por qualquer razão fortuita, o Concurso sofrer atraso em seu início ou necessitar 
interrupção, será dado aos candidatos do local afetado prazo adicional de modo que 
tenham no total 4 (quatro) horas para a prestação do Concurso. 

8.43 Os candidatos afetados deverão permanecer no local do Concurso, não contando o 
tempo de interrupção para fins de interpretação das regras deste Edital.  

8.44 Em casos excepcionais, quando a situação verificada impossibilitar o 
prosseguimento das provas em condições isonômicas a todos os examinandos 
envolvidos, o Município de Passa Vinte/MG, através de seu Prefeito em conjunto com a 
Comissão de Acompanhamento do Concurso poderá deliberar pela suspensão da 
aplicação das provas, com o agendamento de nova data para o prosseguimento do 
Concurso. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes 
ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.  

8.45 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas 
dependências do local de provas.  

8.46 O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao Concurso, 
devendo o candidato conferir a sua composição e as instruções nele contidas. Ao terminar 
a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido.  

8.47 Não é permitido aos candidatos destacar as folhas do caderno de provas durante a 
realização das provas.  

8.48 Caso o candidato deseje efetuar qualquer reclamação acerca da aplicação das 
provas, deverá solicitar ao fiscal o relato da situação na ata da sala em que está 
realizando o Concurso, considerando que este se configura no documento competente 
para o registro dos fatos relevantes verificados durante a aplicação das provas. 

9. DOS GABARITOS PRELIMINARES 

9.1 Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados até as 23h:59min do dia 
07 de novembro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.  

9.2 O gabarito preliminar da prova objetiva poderá sofrer alteração até a divulgação do 
resultado preliminar, em face de erro material em alternativa apontada como a correta 
para quaisquer das questões integrantes da prova. Ocorrendo esta hipótese, por se tratar 
de mero erro material, a correção das provas se dará com base no gabarito republicado, o 
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qual deve ser considerado pelos candidatos para todos os efeitos de aferição de seus 
resultados, não sendo hipótese de atribuição de ponto ou anulação de questão.  

9.3 O gabarito preliminar da prova objetiva corresponde apenas a uma expectativa de 
resposta, podendo ser alterado até a divulgação do padrão de resposta definitivo. 

 

10. DO RESULTADO PRELIMINAR 

10.1 O resultado preliminar de classificados na prova objetiva e prática no Concurso 
Público será publicado na data de 16 de novembro de 2016. 

11. DOS RECURSOS AO RESULTADO PRELIMINAR 

10.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova 
objetiva e prática poderá fazê-lo entre os dias 17 de novembro de 2016 a 21 de novembro 
de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.  

10.2 Para recorrer contra os resultados preliminares da prova objetiva e prática o 
candidato deverá utilizar exclusivamente, nos prazos previstos nos subitens 10.1, 
formulário específico, parte integrante deste Edital (ANEXO XII) disponibilizado também, 
pela Comissão de Acompanhamento do Concurso na sede da Prefeitura de Passa 
Vinte/MG e seguir as instruções ali contidas, sob pena de não conhecimento do recurso.  

10.3 Cada candidato poderá interpor um recurso por questão objetiva. O candidato deverá 
ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será 
liminarmente indeferido.  

10.4 Para a interposição de recurso contra os resultados preliminares da prova objetiva ou 
prática, o candidato informará seus dados cadastrais exclusivamente no campo indicado 
para tanto, sendo o seu recurso registrado única e exclusivamente por seu número de 
inscrição, de maneira a possibilitar à Cabral e Oliveira conhecer a identidade do candidato 
recorrente.  

10.5 No caso de anulação de questão integrante da prova objetiva, a pontuação 
correspondente será atribuída a todos os candidatos indistintamente, inclusive aos que 
não tenham interposto recurso.  

10.6 No caso de anulação de questão da prova objetiva, a pontuação correspondente não 
será atribuída novamente ao examinando que, no resultado preliminar, já havia 
computado o acerto.  

10.7 Todos os recursos, desde que tempestivos serão analisados e respondidos. 

10.8 Não serão aceitos recursos fora do prazo.  
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10.9 Compete exclusivamente à Banca Recursal, privativamente e em caráter irrecorrível, 
estabelecer parâmetros para o julgamento dos recursos interpostos contra o resultado das 
provas objetiva ou prática. 

10.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão/reconsideração de decisão 
de recursos, seja em face do resultado da prova objetiva ou da prova prática. 

10.11 Recursos cujo teor desrespeite a Banca, a Empresa Cabral e Oliveira Consultoria, a 
Comissão de Acompanhamento do Concurso ou o Município de Passa Vinte/MG serão 
liminarmente indeferidos.  

11. DO RESULTADO DEFINITIVO 

11.1 A classificação definitiva da prova objetiva e prática será divulgada até as 23h59min 
do dia 25 de novembro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

12. DOS RECURSOS AO RESULTADO DEFINITIVO 

12.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado definitivo da prova 
objetiva e prática poderá fazê-lo, entre no per[iodo de 00h do dia 26 de novembro de 2016 
a 23h59min do dia 30 de novembro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.  

12.2 Para recorrer do resultado definitivo o candidato deverá observar o teor dos subitens 
10.3 a 10.12. 

13. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 

13.1 O resultado final, após análise de todos os recursos e homologação pelo Município 
de Passa Vinte/MG, através de seu Prefeito, serão divulgados na data de 09 de dezembro 
de 2016 nos endereços eletrônicos http://www.cabraleoliveira.com.br e 
www.passavinte.mg.gov.br e no mural da Prefeitura de Passa Vinte/MG, ficando vedada a 
publicidade dos nomes dos examinandos não classificados.  

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1 O ato facultativo de inscrição do candidato presume o inteiro conhecimento e 
aceitação das normas para o Concurso deste edital e em outros comunicados 
eventualmente divulgados pelo Empresa Cabral e Oliveira Consultoria, Município de 
Passa Vinte/MG e Comissão de Acompanhamento do Concurso.  

14.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este Concurso e/ou a divulgação desses 
documentos nos endereços eletrônicos http://www.cabraleoliveira.com.br e 
www.passavinte.mg.gov.br ou no mural da Prefeitura de Passa Vinte/MG. 

14.3 O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso por meio do correio 
eletrônico:  cabraleoliveira@gmail.com; DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÕES. 
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14.4 Fica vedada a entrada de pessoas alheias ao Concurso nas dependências do local 
de aplicação das provas.  

14.5 Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão de 
Acompanhamento do Concurso. 

14.6 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou 
até a data da convocação dos interessados para a prova correspondente, circunstância 
que será mencionada em edital a ser divulgado nos endereços eletrônicos: 
http://www.cabraleoliveira.com.br e www.passavinte.mg.gov.br e publicação no mural da 
Prefeitura de Passa Vinte/MG. 

14.7 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio 
de outros editais e/ou erratas, excepcionadas as comunicações relativas a datas e locais 
de provas.  

14.8 Havendo empate nas provas escritas/objetivas, o critério de desempate será a idade 
dos candidatos, considerando-se classificado aquele com idade superior. Permanecendo 
o empate no quesito idade, será feito sorteio público em local disponibilizado pela 
Prefeitura Municipal de Passa Vinte/MG 

 

Passa Vinte, 10 de junho de 2016  

 

 

____________________________ 
HUMBERTO SÁVIO MARTINS 

PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DATA HORÁRIO 

Inscrições a serem realizadas via internet: 

www.cabraleoliveira.com.br, 
www.passavinte.mg.gov.br 

22/08/2016 a 
23/09/2016 

Horário específico para 
inscrições na sede 

Prefeitura: 08:00 ÀS 11:00 
– 13:00 ÀS 16:00 

 Prazo máximo Período do pedido de isenção 
22/08/2016 a 
05/09/2016 

 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de 
inscrição. 

09/09/2016  
************ 

Prazo p/recursos dos candidatos que tiveram a 
solicitação de isenção do valor de inscrição indeferido  

10/09/2016 a 
13/09/2016 

************ 

Resultado definitivo dos pedidos de isenção do valor de 
inscrição. 

16/09/2016 ************ 

Prazo final para inscrições 23/09/2016  

Divulgação da relação dos candidatos que tiveram a 
solicitação de atendimento especial deferido. 

30/09/2016 ************ 

* Resultado do deferimento/indeferimento das inscrições 30/09/2016 ************ 

Recurso contra indeferimento das inscrições 
01/10/2016 a 
05/10/2016 

 

Homologação das inscrições e divulgação local de prova 17/10/2016  

** Prova Escrita/Objetiva 30/10/2016 08:00 às 12:00 horas 

** Prova Prática  30/10/2016 15:00 às 18:00 horas 

* Divulgação do Gabarito preliminar da prova 
escrita/objetiva 

07/11/2016 Até as 23h:59min 

Período de Recursos contra o gabarito preliminar 
08/11/2016 a 
11/11/2016 

 

* Divulgação do Resultado preliminar da prova objetiva e 
Prática 

16/11/2016  

Prazo para Interposição de Recursos acerca do resultado 
preliminar da prova escrito/objetiva e prática 

17/11/2016 a 
21/11/2016 

************ 

* Divulgação da Ata do Resultado de Classificação por 
cargo/função. Resultado definitivo 

25/11/2016 ************ 

Prazo para interposição recursos acerca do Resultado 
Definitivo 

26/11/2016 a 
30/11/2016 

************ 

* Homologação do Resultado final com a classificação por 
Cargo/função  

09/12/2016 ************ 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
(4ª Série) 

CARGOS: MOTORISTA I; MOTORISTA II; OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS; 
OPERÁRIO. 

PORTUGUÊS -Interpretação de texto, separação de silabas, ortografia – principais dificuldades 
ortográficas, adjetivo e substantivo, sinônimo e antônimo das palavras. Sinais de pontuação. 

MATEMÁTICA - (só elementar): 1 Conjuntos numéricos. 2 Números naturais, inteiros. 3 Sistemas 
de numeração decimal. 4 As quatro operações fundamentais (adição subtração, multiplicação e 
divisão). 5 Situações problema envolvendo as quatro operações. 

CONHECIMENTOS GERAIS - conceito de cidadania, direitos e deveres de um cidadão, Estados, 
divisão regional do Brasil e suas características tipos de orientação, poluição, transportes e meios 
de comunicação, impactos ambientais, atualidades. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
(4ª SÉRIE) 

CARGOS: PEDREIRO. 

PORTUGUÊS: Compreensão de texto. Reescrita de passagens do texto. Sinônimos e antônimos 
do texto. Grafia de palavras de uso frequente. Uso das iniciais maiúsculas. Separação de sílabas. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Gênero, número e grau dos substantivos e adjetivos. Regras 
elementares de concordância. Emprego dos pronomes pessoais. Verbos regulares de uso 
freqüente. 

MATEMÁTICA: Sistema legal de medidas. Sistema monetário nacional. Números naturais: 
operações, múltiplos e divisores, números primos. Números racionais. Representação fracionária. 
Operações. Noções de geometria. Problemas.  

CONHECIMENTOS GERAIS: Brasil: regiões, estados, capitais. Principais aspectos geográficos, 
históricos e econômicos do Estado de Brasil. Ecologia e Meio Ambiente, atualidades. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO E NIVEL 
MEDIO COM REGISTRO 

CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO; FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; FISCAL 
SANITÁRIO; FISCAL DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

PORTUGUÊS: Classes de Palavras, texto, interpretação. Fonologia: ortografia - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z, s, ss, c, ç, g, gu, j, m, n, r e rr; acentuação; significação de 
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palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, obliquo, de 
tratamento, demonstrativos e possessivos; utilização adequada das conjunções aditivas, 
adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; sinais de 
pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e expressões. 
Emprego correto de tempo e modos verbais.  

MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus subconjuntos, conjunto 
dos números complexos. Regra de três simples e composta. Razão e Proporção. Sequência 
numérica, Progressão aritmética e Progressão geométrica. Álgebra: expressões algébricas; 
polinômios; sistemas lineares; matrizes e determinantes; funções reais e suas aplicações. Análise 
combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos aleatórios; espaço 
amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais finitos, noções de estatística 
descritiva, distribuição de frequências; Geometria Plana, Noções de matemática financeira: juros 
simples e compostos, descontos simples; capitalização simples e composta.  

CONHECIMENTOS GERAIS: Situação econômica, política e social do Brasil de 1964 até os dias 
atuais, Constituição Federal, aspectos sociais e educacionais, Aquecimento Global, lutas em 
defesa do meio ambiente, o papel das ONGS, conflitos de terras, o MST e a Violência no campo, 
violência urbana, temas transversais. 

 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
Fundamentos de enfermagem: curativos, princípios da administração de medicações, 
oxigenoterapia, nebulização, aplicação de calor e frio, enemas, realização de controles (hídrico, 
sinais vitais, diurese), cuidados com sondas (nasogástrica, vesical, nasoenteral), preparo do 
paciente cirúrgico, preparo do leito, técnicas do banho leitom preparo do corpo pós-morte. 
Assistência de enfermagem na área de saúde pública: vacina (administração, conservação, 
arrumação e aprazamento), vigilância das doenças transmissíveis (doenças veiculadas pela água 
e por alimentos, transmitidas por vetores causadores, e por ectoparasitoses), atuação nos 
programas do Ministério da Saúde; saúde da mulher (assistência de enfermagem ao pré-natal, e 
peurpério), Saúde da criança (crescimento e desenvolvimento), assistência de enfermagem ao 
hipertenso e diabético. Conhecimento de medidas de biossegurança, preparo e esterilização de 
material, prevenção e controle de infecções hospitalares. Ética profissional. Política Nacional de 
saúde SUS (processo de construção do SUS). Doenças infecciosas e parasitárias. Suporte básico 
de vida. SUS. Políticas Públicas de Saúde. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO - SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO 
DE CLASSE 

LÍNGUA PORTUGUESA: Habilidades de leitura compreensão e interpretação de textos: 
organização e inter-relação de ideias, a expressão linguística e a dimensão comunicativa desses 
textos. Domínio dos mecanismos de coesão textual, Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 
Percepção das relações entre o texto e o seu exterior. Reconhecimento de tipos e Gêneros 
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textuais. Capacidade de estabelecer relações semântico-lexicais. Conhecimentos linguísticos 
aplicados à leitura e à produção de textos fatores estruturais e pragmáticos. Atitude crítica frente a 
preconceitos linguísticos decorrentes de ideologização sociolinguística. Compreensão das 
modalidades oral e escrita da língua portuguesa. Conhecimento das noções de variação espacial, 
social, situacional, temporal e estilística. Conhecimentos gramaticais: Formação de palavras, 
Domínio da ortografia oficial, Emprego dos sinais de pontuação, Emprego das classes de 
palavras, Emprego do sinal indicativo de crase, Colocação e utilização dos pronomes átonos, O 
pronome e seu emprego, Emprego de tempos e modos verbais, Regência nominal e verbal, 
Concordância nominal e verbal, Estrutura do período e da oração (aspectos sintáticos e 
semânticos). Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração, Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  

Avaliação audiológica no adulto e no idoso. Avaliação audiológica pediátrica. Indicação, seleção e 
Adapatação de dispositivos eletrônicos auxiliares da audição. Audiologia Educacional. Exames 
Complementares em Audiologia. Atuação fonoaudiológica nas Alterações do Sistema 
Estomatognático. Atuação fonoaudiológica nas Disfonias. Atuação fonoaudiológica nas alterações 
de Linguagem oral e escrita.  Atuação fonoaudiológica nas Disartrofonias e nas Afasias. Avaliação 
da Voz, da Fala, da Linguagem e da Motricidade Orofacial. Políticas Públicas em Saúde. Projetos 
e Programas em Saúde Pública. Prevenção e Níveis de Atenção em Saúde. 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL : Lei Orgânica do Município de Passa Vinte/MG e suas alterações. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA - SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA E INSCRIÇÃO NO CONSELHO 
DE CLASSE 

LÍNGUA PORTUGUESA: Habilidades de leitura compreensão e interpretação de textos: 
organização e inter-relação de ideias, a expressão linguística e a dimensão comunicativa desses 
textos. Domínio dos mecanismos de coesão textual, Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 
Percepção das relações entre o texto e o seu exterior. Reconhecimento de tipos e Gêneros 
textuais. Capacidade de estabelecer relações semântico-lexicais. Conhecimentos linguísticos 
aplicados à leitura e à produção de textos fatores estruturais e pragmáticos. Atitude crítica frente a 
preconceitos linguísticos decorrentes de ideologização sociolinguística. Compreensão das 
modalidades oral e escrita da língua portuguesa. Conhecimento das noções de variação espacial, 
social, situacional, temporal e estilística. Conhecimentos gramaticais:Formação de palavras, 
Domínio da ortografia oficial, Emprego dos sinais de pontuação, Emprego das classes de 
palavras, Emprego do sinal indicativo de crase, Colocação e utilização dos pronomes átonos,O 
pronome e seu emprego, Emprego de tempos e modos verbais, Regência nominal e verbal, 
Concordância nominal e verbal, Estrutura do período e da oração (aspectos sintáticos e 
semânticos). Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração, Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  
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Nutrição Básica: Energia, macronutrientes, micronutrientes e fibras – definições, classificações, 
funções, digestão, absorção, transporte e excreção. Fontes alimentares. Recomendações de 
energia e nutrientes. Guias Alimentares. Estratégias Globais para estilo de vida saudável e 
prevenção de DCNT. Rotulagem nutricional de alimentos embalados. Microbiologia dos alimentos. 
Técnica Dietética. Avaliação Nutricional na saúde e doença. Terapia nutricional para diabetes 
mellitus, hipertensão arterial, dislipidemias e câncer. Terapia nutricional enteral. Unidades de 
Alimentação e Nutrição (UAN): Controle higiênico sanitário em UAN. Boas práticas de 
manipulação e procedimentos operacionais padronizados. Legislação sanitária de interesse em 
UAN. Planejamento, execução e avaliação de cardápios. Funções administrativas em UANs. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Saúde coletiva: Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição. O campo da alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde. Vigilância em Saúde. 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL : Lei Orgânica do Município de Passa Vinte/MG e suas alterações. 
 

CARGO: ENFERMEIRO - SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA E INSCRIÇÃO NO CONSELHO 
DE CLASSE 

LÍNGUA PORTUGUESA: Habilidades de leitura compreensão e interpretação de textos: 
organização e inter-relação de ideias, a expressão linguística e a dimensão comunicativa desses 
textos. Domínio dos mecanismos de coesão textual, Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 
Percepção das relações entre o texto e o seu exterior. Reconhecimento de tipos e Gêneros 
textuais. Capacidade de estabelecer relações semântico-lexicais. Conhecimentos linguísticos 
aplicados à leitura e à produção de textos fatores estruturais e pragmáticos. Atitude crítica frente a 
preconceitos linguísticos decorrentes de ideologização sociolinguística. Compreensão das 
modalidades oral e escrita da língua portuguesa. Conhecimento das noções de variação espacial, 
social, situacional, temporal e estilística. Conhecimentos gramaticais:Formação de palavras, 
Domínio da ortografia oficial, Emprego dos sinais de pontuação, Emprego das classes de 
palavras, Emprego do sinal indicativo de crase, Colocação e utilização dos pronomes átonos,O 
pronome e seu emprego, Emprego de tempos e modos verbais, Regência nominal e verbal, 
Concordância nominal e verbal, Estrutura do período e da oração (aspectos sintáticos e 
semânticos). Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração, Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS : 

1. PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 1.1. Código de Ética e Lei do Exercício 
Profissional da Enfermagem. 1.2. Entidades de Classe na Enfermagem. 1.3. O processo de 
trabalho em saúde e em enfermagem: Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde 
Coletiva 1.4. Estatuto do Idoso: capítulo IV – Do direito à saúde. 1.5. Estatuto da criança e do 
adolescente. 2. BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM 2.1. Central de Material e 
Esterilização: Métodos, técnicas e soluções usadas nos processos de limpeza, preparo, 
desinfecção, esterilização, estocagem. Manuseio de materiais estéreis e controle da esterilização. 
2.2. Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar (IH) ou Infecção Relacionada à Assistência a 
Saúde (IRAS): conceitos, causas, prevenção, controle e tratamento. 2.3. Medidas de 
Biossegurança e de segurança do paciente nos serviços de saúde: Precauções Padrão e de 
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isolamento. 2.4. Norma Regulamentadora 32. 3. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE 
COLETIVA 3.1. Vigilância em Saúde; PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014. 3.2. 
Epidemiologia, vigilância, prevenção e controle das doenças transmitidas por alimentos, doenças 
infecciosas e parasitárias, doenças relacionadas ao trabalho e doenças e condições crônicas no 
Brasil e no mundo; acidentes e violência. 3.3. Epidemiologia: transição epidemiológica e 
demográfica no Brasil e no mundo, Sistemas de Informação em Saúde e Indicadores de saúde. 
3.4. Programa Nacional de Imunização (PNI): calendários atuais de vacinação, rede de frio e 
cuidados de enfermagem na conservação, transporte e administração de vacinas. Eventos 
adversos relacionados às vacinas; Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE). 
3.5. Reforma Sanitária e evolução histórica das políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de 
Saúde (SUS): aspectos teóricos e legais, HUMANIZASUS, Pacto pela saúde e Normas 
operacionais. 3.6. Política Nacional de atenção básica (Portaria Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO 
DE 2011): Estratégia Saúde da Família/Núcleo de apoio a Saúde da Família (NASF) /Atenção 
domiciliar/ Visita domiciliária. 3.7. Portaria nº 4.279 de 30 de dezembro de 2010, Estabelece 
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 3.8. Estratégia amamenta e alimenta Brasil/ Programa Nacional de Suplementação 
de Vitamina A / Saúde na Escola. 3.9. Planejamento, gerenciamento e avaliação das ações de 
saúde na atenção primária e na estratégia saúde da família. 4. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
A CLIENTE EM TRATAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO 4.1. Processo de comunicação, 
relacionamento interpessoal e terapêutico, meios de comunicação nos serviços de saúde, registro 
de enfermagem. 4.2. Semiologia e semiotécnica aplicada a Enfermagem 4.3. Assistência de 
enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos com problemas nos sistemas respiratório, 
cardiocirculatório, digestivo, metabólico, neurológico, hematológico e imunológico, 
musculoesquelético ou articular e genitourinário. 5. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A 
CLIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 5.1. Cuidados de enfermagem em 
acidentes que caracterizam situações de urgência e emergência. 5.2. Suporte Básico (SBV) e 
Avançado de Vida (SAV) 6. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER, À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 6.1. Cuidados de Enfermagem no trabalho de parto e parto: processo de trabalho 
de parto e parto normal; Complicações na gravidez, no parto e no puerpério. 6.2. Políticas 
públicas de apoio a gestante, ao recém-nascido, a criança e ao adolescente: Planejamento 
familiar e direito reprodutivo, pré-natal, aleitamento materno; teste do pezinho; teste da orelhinha; 
teste do olhinho; teste do coraçãozinho e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil, Rede cegonha. 6.3. Assistência de enfermagem ao recém-nascido, à criança e ao 
adolescente na atenção básica e média complexidade. 7. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 
SAÚDE MENTAL 7.1. Políticas de Saúde Mental no Brasil. 7.2. Assistência de enfermagem aos 
pacientes portadores de transtornos mentais e/ou em abuso e dependência de substâncias 
psicoativas. 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL : Lei Orgânica do Município de Passa Vinte/MG e suas alterações. 
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ATRIBUIÇÕES PARA OS CARGOS 

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO – ATRIBUIÇÕES PARA O CARGO 

Efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros simples; Redigir informações rotineiras; 
Participar de trabalhos pertinentes aos objetivos do órgão no qual esteja lotado; Preencher guias e 
requisição; Operar com habilidades maquinas e escrever e calculadoras, e micro computadores; 
Examinar processos administrativos; Interpretar quadros levantamentos de dados simples; Redigir 
relatórios; Prestar informações relativas a área especifica a seu órgão; Participar de trabalhos 
afins aos objetivos de seu órgão; Atender o publico leitor com cortesia, orientando-o no manuseio 
dos fichários e localização de livros e publicações; Verificar a circulação de livros; Efetuar os 
registros dos livros retirados por empréstimo anotando seus títulos, autores códigos de referencia, 
identidade do usuário data prevista para a entrega, e outros dados de importância, para garantir a 
futura devolução dos mesmos e obter dados estatísticos; Prepara livros para a consulta; Repor os 
livros depois de utilizados pelos usuários posicionando-os nas prateleiras de acordo com o 
sistema de classificação utilizado pela biblioteca; Datilografar ou digitar fichas etiquetas; Orientar a 
conservação e a limpeza em geral; 
 
ENFERMEIRO – ATRIBUIÇÃO PARA O CARGO 

Participar de equipes interdisciplinares na elaboração de política de saúde; Planejar, coordenar, 
supervisionar, executar e avaliar programas de saúde; Participar de estudos e pesquisas na área 
de saúde; Orientar, supervisionar, controlar e avaliar estágios sob sua responsabilidade; Prestar 
assistência direta a pacientes graves; Realizar consulta de enfermagem; Orientar pacientes 
família e comunidade quanto a prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde; 
Promover curso de atualização para equipe de enfermagem; Executar outras atribuições afins. 

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – ATRIBUIÇÃO PARA O CARGO 

Visitar os estabelecimentos sujeitos a pagamento de tributos municipais; Controlar e calcular auto 
de infração; Agilizar para eventuais cobranças ou encaminhar a autoridade superior para fins e 
emitir julgamento dos possíveis recursos; Analisar documentação emitida pela rede bancaria 
arrecadadora; auxiliar na elaboração de relatórios periódicos referentes a sua área de atuação; 
executar atribuições correlatas; Promover preenchimento de guias de Arrecadação Municipal e de 
formulários para requerimento de inscrição inicial, alterações e baixas de contribuintes em geral; 
Emitir alvarás, promover buscas e elaborar certidões; Fornecer à fiscalização tributária municipal, 
a listagem dos contribuintes em debito e demais dados subsidiários que possam interessá-los;  
Emitir os carnês de documentos de arrecadação municipal, para o recolhimento de tributos; Emitir 
informações em certidões negativas, guias de impostos de Transmissão de bens Imóveis e em 
todos os demais assuntos que lhe sejam atribuídos; Executar o lançamento dos tributos, dentro do 
prazo estabelecidos no calendário fiscal e no cronograma do setor de arrecadação municipal 
competente; Exercer o controle de autorização para impressão de documentos fiscais; Prepara 
certidões de Baixa de Inscrição; Dar baixa nos débitos liquidados; Executar outras atribuições 
afins. 
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FISCAL DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS – ATRIBUIÇÃO PARA O CARGO 

Fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo também 
demolições, terraplenagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, andaimes, telas, 
plataformas de proteção e as condições de segurança das edificações; Fiscalizar o cumprimento 
do Plano Diretor, aprovado através da Lei Complementar nº 63/2015, bem como o cumprimento 
das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, posturas municipais, código de obras ou lei 
correlata e fiscalização de atividades relacionadas ao poder de polícia administrativa; emitir 
notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando 
formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio de força pública policial, quando necessário 
para a realização de diligências ou inspeções; Reprimir o exercício de atividades desenvolvidas 
em desacordo com as normas estabelecidas na legislação municipal; Realizar vistoria para a 
expedição de “Habite-se” das edificações novas ou reformadas; Definir a numeração das 
edificações, a pedido do interessado; Elaborar relatório de fiscalização; Orientar as pessoas e os 
profissionais quanto ao cumprimento da legislação; Apurar as denúncias e elaborar relatório sobre 
as providências adotadas; Executar outras atribuições afins. 

FISCAL SANITÁRIO – ATRIBUIÇÃO PARA O CARGO 

Promover a salubridade ambiental do Município; Fazer cumprir as leis e regulamentos sanitários; 
Identificar infrações e lavrar autos de infração; Detectar possilgas em perímetro urbano e intimar 
os responsáveis pela infração; Fiscalizar carnes e outros gêneros alimentícios e produtos 
colocados à venda; Atender reclamações sobre infrações cometidas; PreparaR relatório de suas 
atividades; Orientar o contribuinte no cumprimento das normas fiscais na área de limpeza e 
higiene publica; Executar outras atribuições afins. 
 
FONOAUDIÓLOGO -ATRIBUIÇÕES PARA O CARGO 

Realizar diagnóstico e tratamento de distúrbios relacionados à fala e à linguagem; Reabilitar 
indivíduos que apresentem sequelas neurológicas que afetem a fala e a linguagem; Reabilitar 
indivíduos que apresentem problemas da fala e linguagem após cirurgias de tumores orais e peri-
orais; Realizar atividades interdisciplinares; Executar outras atividades correlatas. 

MOTORISTA I – ATRIBUIÇÕES PARA O CARGO 
 
Conduzir automóveis e outros veículos destinados ao transporte de pessoas e/ou materiais; 
Manter o veículo lubrificado, lavado e abastecido, efetuar conserto de emergência nos veículos 
que dirige e submeter o mesmo a periódica: Informar o mecânico quanto aos defeitos 
apresentados pelos veículos; Comunicar a autoridade que estiver subordinado qualquer 
anormalidade que por ventura o veículo apresente; Exercer outras atribuições a fins. 
 
MOTORISTA II – ATRIBUIÇÕES PARA O CARGO 
 
Conduzir veículos médios e grande porte, transportando pessoas, materiais a locais 
determinados, para cumprir as ordens de circulação de veículos; Vistoriar o veículo, verificando o 
estado dos pneus, nível de combustível, óleo e água, testar os freios e a parte elétrica; Fazer 
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pequenos reparos de emergência que não requeiram conhecimentos especiais, bem como trocar 
pneus, quanto necessário; Comunicar a chefia imediata, tão rapidamente quanto possível, 
qualquer enguiço de ocorrência extraordinária; Providenciar carga e descarga de mercadorias 
transportadas em veículos; Receber conferir cargas no veículo; Examinar as ordens de serviço 
para saber o itinerário a ser seguido; Recolher, periodicamente, o veículo a oficina para revisão e 
lubrificação; Manter uma boa aparência no veículo; Recolher o veículo, após o serviço, deixando-o 
em local apropriado; Executar outras atribuições afins; 
 
NUTRICIONISTA – ATRIBUIÇÕES PARA O CARGO 
 
Calcular os parâmetros nutricionais com base em recomendações nutricionais, avaliação 
nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a quantidade e qualidade dos 
alimentos, obedecendo aos padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) na elaboração dos 
cardápios; Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, 
produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos, 
observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias; Estimular a identificação de crianças 
portadoras de patologias e deficiências associadas á nutrição, para que recebam o atendimento 
adequado; Elaborar o Manual de Boas Práticas de Fabricação para o Serviço de Alimentação nas 
escolas da rede municipal de ensino; Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional 
para a comunidade do Município inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental; 
Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no exercício de suas atividades;  
Coordenar, supervisionar e executar programas de educação permanente em alimentação e 
nutrição; Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PNAE;  Participar de 
equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar, controlar e executar políticas, 
programas, cursos, pesquisas e eventos;  Colaborar na formação de profissionais na área de 
alimentação e nutrição, orientando estágios e participando de programas de treinamento e 
capacitação; Executar outras atividades correlatas. 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – ATRIBUIÇÕES PARA O CARGO 
 
Operar maquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que 
servem para nivelar, escavar e mexer terra, pedra, areia, cascalho e similares; Zelar pela boa 
qualidade do serviço, controlando o andamento das operações efetuando os ajustes necessários, 
com o intuito de garantir sua correta execução; Executar os serviços observando as medidas de 
segurança recomendadas para a operação e o estacionamento da máquina, com o intuito de 
evitar possíveis acidentes; Operar tratores, carregadeiras, reboques, rolo compressor, 
motoniveladoras, pá mecânica e retroescavadeira, conforme a especialidade do cargo; Conduzir e 
manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, 
posicionando-a de acordo com as necessidades do serviço; Operar mecanismo de tração e 
movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para 
escavar, carregar, mover e levantar terra, areia, cascalho, pedras e outros materiais similares, 
limpeza de ruas e desobstrução de estradas; Efetuar carregamento e descarregamento de 
material; Efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas adequadas com o intuito de 
assegurar o bom funcionamento do equipamento; Acompanhar os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da máquina e de seus implementos, para posterior realização dos testes 
necessários; Executar outras atribuições afins. 
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OPERÁRIO 
 
Efetuar atividades como abertura de valas, limpeza de áreas, podas de arvores; Preparo de 
terrenos, compactação, assim como manusear equipamentos, utensílios e máquinas de simples 
operação; Manter a rede de água e esgoto em perfeito estado de conservação; Conservar as 
estradas municipais cortando águas, roçando, tapando buracos, colocando cascalho, etc; Efetuar 
limpeza urbana de varrição e coleta de lixo; Realizar a carga e descarga de materiais de várias 
espécies; Cuidar e controlar as hortas comunitárias, se houver; Executar outras atribuições afins. 
 
PEDREIRO – ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
Executar de acordo com as especificações e necessidades, serviços de construção, reconstrução 
e reparos, utilizando-se de processos e instrumentos pertinentes ao ofício; Executar serviços de 
alvenaria confeccionando caixas d’água, guias, sarjetas, galerias pluviais e redes de esgoto e 

outros, bem como efetuar a manutenção dos mesmos; Preparar armações de ferro para concreto 
armado e trabalhos no enchimento de formas; Revestir pisos paredes e tetos com argamassa, 
impermeabilizante ou outros materiais similares; Dar acabamento às obras construídas ou 
reconstruídas, assentando ladrilhos, azulejos, cerâmicas, pedras, batentes, pias, vitrais, grades, 
chaminés, manilhas, telhas, aparelhos sanitários, válvulas, etc; Armar e desarmar andaimes para 
permitir a execução dos serviços de construção, reparo, acabamento e revestimento de paredes, 
muros, telhados etc.;• Remover entulhos provenientes da execução dos serviços;• Anotar os 

materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para 
providencias de compras, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos próprios quando da execução dos 
serviços; Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e 
materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais, inclusive aqueles onde forem realizados os 
serviços; Executar outras atribuições afins. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
Fazer curativos; Aplicar Vacinas e injeções; Observar prescrições médicas relativas aos doentes; 
Ministrar remédios e cuidados a doentes; Atender a solicitação de pacientes internados, 
verificando temperaturas, pulso, respiração e anotar nos gráficos respectivos; Pesar e medir 
pacientes; Coletar material para exame de laboratório, Registrar as ocorrências relativas a 
doentes; Participar de trabalhos de isolamento de doentes e esterilizar o material da sala de 
operações; Auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas; Promover a higiene dos doentes; 
Requisitar material de enfermagem; Executar outras atribuições afins; 
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ANEXO III 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome do Candidato:_______________________________________________________ 
RG:__________________________CPF:______________________________________ 
Data de Nascimento:____________________Estado Civil:_________________________ 
Endereço: (Rua, Avenida, Praça, etc., Nº da residência, Bairro, Cidade) 
_______________________________________________________________________ 
Telefone (s):____________________Email:____________________________________ 
 
CARGO ALMEJADO:______________________________________________________ 
 
 
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas no edital. 
A inscrição só terá validade mediante a apresentação e ou confirmação pelo sistema do 
recibo ou depósito bancário de pagamento da taxa de inscrição relativa ao cargo 
pretendido pelo candidato. 
 
PASSA VINTE/ MG____/____/2016 
 

Assinatura______________________________________________________ 
OBS: O candidato deverá apresentar no dia das provas: 
 - Cédula de Identidade (RG) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE/MG 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – VIA DO CANDIDATO  
Nº__________       

 
 

   
Nome do Candidato:______________________________________________ 
Cargo Almejado:_______________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Inscrição 
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ANEXO IV 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

E-mail: Celular: 

À Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Passa 
Vinte/MG. 
Solicito isenção da taxa de inscrição pelo seguinte motivo: 
OBSERVAR O ITEM 4 DESTE EDITAL E SEUS SUBITENS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Passa Vinte/MG, ________de _________________de 2016. 

_____________________________ 
Visto de Recebimento 
 
_____________________________ 
Assinatura do candidato 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Destaque aqui  
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

 
Passa Vinte/MG ________de ___________________de 2016. 

 
___________________________ 

Visto de Recebimento
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ANEXO V 
 

REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

E-mail: Celular: 

À Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Passa 
Vinte/MG. 
Solicito atendimento especial pelo seguinte motivo: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Passa Vinte/MG, ________de _________________de 2016. 

 
_____________________________ 
Visto de Recebimento 
 
_____________________________ 
Assinatura do candidato 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Destaque aqui  
REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

 
Passa Vinte/MG ________de ___________________de 2016. 

 
___________________________ 

Visto de Recebimento
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ANEXO VI 
 

REQUERIMENTO PARA AMAMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

E-mail: Celular: 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO MENOR Documento: 

Nome: Fone: 

À Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Passa 
Vinte/MG. 
Solicito amamentar durante o período de realização da prova. 

 
Passa Vinte/MG, ________de _________________de 2016. 

 
_____________________________ 
Visto de Recebimento 
 
_____________________________ 
Assinatura do candidato 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo menor durante a amamentação 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Destaque aqui  
REQUERIMENTO DE AMAMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA PROVA 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

NOME DO RESPONSÁVEL PELO MENOR Documento: 

Nome: Fone: 

Passa Vinte/MG ________de ___________________de 2016. 
___________________________ 

Visto de Recebimento 
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ANEXO VII 
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Candidato: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

Tipo da Deficiência:  
( ) Física 
( ) Auditiva 
( ) Visual 
( ) Mental 
( ) Múltipla 
Solicito participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, 
conforme previsto no Capítulo III do Edital n° 001/2015 e Decreto Federal n° 3.298/99. 
Declaro ter conhecimento da Resolução n° 155, de 26 de fevereiro de 1996. 
 
Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 
( ) Não ( ) Sim 
Em caso positivo, especificar: 
 
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 
Passa Vinte/MG, ______de ____________________de 2016. 

 
_____________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VIII 
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS 

AFRODESCENDENTES 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Candidato: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

 
Declaro, sob as penas da Lei e na forma deste requerimento, ser negro ou pardo 
conforme certidão de nascimento anexa. 
 
 

Passa Vinte/MG, ______de ____________________de 2016. 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO IX 
 

REQUERIMENTO SOMATÓRIO DE TÍTULOS 
 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO N° ________________ 
 
Nome do (a) 
Candidato(a):____________________________________________________ 
 
Cargo:_________________________________________________________ 
 

Títulos - Somente serão considerados os cursos de capacitação ou de especialização que 
guardem exclusividade com as atribuições específicas do cargo e da respectiva 
licenciatura. 

Identificação do Título 
N° de 
Horas 

( ) Pós-Graduação na área pretendida 2,5 pontos   

( ) Mestrado -  5,0 pontos   

( ) Doutorado – 7,5 pontos   

( ) Cursos de Aperfeiçoamento/Atualização/Capacitação com Limite 
Mínimo de 50 (cinquenta) horas -  2,5 pontos 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

   

Passa Vinte/MG, em ______, de ___________________de 2016. 
 

___________________________________________ 
Membro da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público 

____________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a)
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ANEXO X 
 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL 
 

 
 
Nome do Candidato: 
______________________________________________________________ 
Inscrição número: 
 
RG:______________________________ CPF:________________________ 
 
 
Assinatura do Candidato 
1 - ____________________________________________________________ 
 
2 - ____________________________________________________________ 
 
3 - ____________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
           Digital do Candidato 

 

 

Passa Vinte,.............de ............... de 2016 

 

____________________________________________________ 
Membro da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público 
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ANEXO XI 

REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS 
AFRODESCENDENTES 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Candidato: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

 
 
Solicito participar da reserva de vagas destinadas a candidatos Afrodescendentes, 
conforme previsto no item. 6.4 deste edital. 
 

 
 
 
 

Passa Vinte/MG, ______de ____________________de 2016. 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO XII 
REQUERIMENTO PARA RECURSO 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Candidato: 

Inscrição: Documento: 

Cargo Pretendido: Fone: 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DO CONCURSO PÚBLICO 
 

(   )  Indeferimento da isenção da taxa de inscrição 

(   ) Indeferimento da inscrição 

(   ) Gabarito Preliminar 

(   ) Resultado Preliminar prova objetiva e prática 

(   ) Resultado Definitivo prova objetiva e prática 

(  ) Outros: 
Especificar. 
 
 
 
 
 

 
Passa Vinte ______de _______________________de 2016. 

 
 

________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
INSTRUCOES: 
- Somente serão analisados pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público os 
recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com as normas 
estabelecidas no Edital; 
- No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e 
consistente, devendo, ainda, estar acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada para 
fundamentação. 
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RESOLUÇÃO N.º3/2007 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PASSA VINTE – MG, REVISÃO  N.º 1/2006
Dá nova redação à Lei Orgânica do Município de Passa Vinte. 

A Câmara Municipal de Passa Vinte, Estado de Minas Gerais, por seus 
membros aprova, e a sua Mesa Diretora promulga a seguinte Revisão à 
Lei Orgânica Municipal. 

Art. 1º - A Lei Orgânica do Município de Passa Vinte passa a vigorar, a 
partir de sua publicação, com a seguinte redação: 

Lei Orgânica do Município de Passa Vinte 

Preâmbulo 

Nós, representantes do povo de Passa Vinte, investidos pela Constituição da 
República, bem como, pela Constituição do Estado de Minas Gerais, na atribuição de 
elaborar a lei basilar de ordem municipal autônoma e democrática que, fundada no império 
de justiça social e na participação direta da sociedade civil, consolide a harmonia dos 
Poderes Municipais, assegure ao cidadão o controle de seu exercício, o acesso de todos à 
cidadania plena e à convivência em uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte REVISÃO A LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE PASSA VINTE: 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º.  O Município de Passa Vinte, Estado de Minas Gerais, criado pela Lei 
Estadual n.º1.039, de 12 de 12 de 1953, integra, com autonomia político-
administrativa, a República Federativa do Brasil. 

 Parágrafo Único.  O Município se organiza e se rege por esta Lei Orgânica e 
demais Leis que adotar, observados os princípios da Constituição da República e do 
Estado.

 Art. 2º.  Todo o poder do Município emana do povo, que o exerce diretamente 
ou por meio de seus representantes eleitos, nos termos da Constituição da República, 
do Estado e da Lei Orgânica Municipal. 

§ 1º.  O exercício direto do poder pelo povo no Município se dá, na forma da 
Lei Orgânica, mediante: 
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 I - plebiscito; 
 II - referendo; 
 III - iniciativa popular no processo legislativo; 
 IV - participação em decisão da administração pública; 
 V - ação fiscalizadora sobre a administração pública.   

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

 Art. 3º.  É mantido o atual território do Município, cujos limites só podem ser 
alterados nos termos da Constituição do Estado, possuindo atualmente as seguintes 

confrontações:

                    I - ao sul, com os Municípios de Liberdade,  Bocaina, Quatis, Rezende, 

Valença;

II - a leste, com o município de Santa Rita de Jacutinga; 

III - a oeste, com o município de Bom Jardim de Minas. 

Art. 4º.  São objetivos prioritários do Município, nos limites de sua 
competência:

I - assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável e de vocação 
histórica, que possibilite o efetivo exercício da cidadania; 

II - preservar a sua identidade, adequando as exigências do desenvolvimento à 
preservação de sua memória, tradição e peculiaridades;

III - proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a 
dignidade humana, a justiça social e o bem comum; 

IV - criar condições para a segurança e a ordem pública;
V - priorizar o atendimento das demandas sociais de educação, saúde, 

transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social; 
VI - promover condições necessárias para a fixação do homem no campo; 
VII - promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 Art. 5º.  O Município assegura, no seu território e nos limites de sua 
competência, os direitos e garantias fundamentais que as Constituições da República e 
do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País. 

 § 1º.  Nenhuma pessoa será discriminada, ou de qualquer forma prejudicada, 
pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal, no âmbito administrativo ou 
judicial.
 § 2º.  Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de 
cargo ou função de direção, em órgão ou entidade da administração pública, o agente 
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público que deixar injustificadamente de sanar, dentro de sessenta dias da data do 
requerimento do interessado, omissão que inviabiliza o exercício de direito 
constitucional. 
 § 3º.  Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o 
procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o 
contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. 
 § 4º.  Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre o projeto do 
Poder Público, ressalvada aquela cujo sigilo seja, temporariamente, imprescindível à 
segurança da sociedade e do Município, nos termos da lei, que fixará também o prazo 
em que deva ser prestada a informação. 
 § 5º.  Independe de pagamento de taxa ou de emolumentos ou de garantia de 
instância o exercício do direito de petição ou representação, bem como a obtenção de 
certidão, no prazo máximo de trinta dias, para a defesa de direitos ou esclarecimentos 
de interesse pessoal ou coletivo. 
 § 6º.  É direito de qualquer cidadão e entidade legalmente constituída 
denunciar às autoridades competentes a prática, por órgão ou entidade pública ou por 
empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, de atos lesivos aos 
direitos dos usuários, cabendo ao Poder Público apurar sua veracidade ou não e 
aplicar as sanções cabíveis, sob pena de responsabilidade. 
 § 7º.  Será punido, nos termos da lei, o agente público que, no exercício de suas 
atribuições e independentemente da função que exerça, violar direito constitucional 
do cidadão. 
 § 8º.  Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem  outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente que, no Município, é o Prefeito ou aquele a quem delegar a 
atribuição.
 § 9º.  O Poder Público Municipal coibirá todo e qualquer ato discriminatório 
em seus órgãos e entidades, e estabelecerá formas de punição, como cassação de 
alvará, a clubes, bares e outros estabelecimentos que o pratiquem. 
 § 10.  São direitos sociais: o direito à educação, ao trabalho, à cultura, à 
moradia, à assistência, a proteção à maternidade, à gestação, à infância, ao idoso e ao 
deficiente, ao lazer, ao meio ambiente, à saúde e à segurança, que significam uma 
existência digna. 
 § 11.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Município a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, 
nos termos do Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. 

§ 12.  Ao Município é vedado: 

I - estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de 
dependência ou de aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público;

II - recusar fé aos documentos públicos; 
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III - criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação às demais 
unidades da Federação. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 6º  O Município de Passa Vinte, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e  financeira, reger-se-á por 
esta Lei Orgânica e demais Leis que adotar, observados os princípios da Constituição 
da República e do Estado. 

Art. 7º  São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, Legislativo 
e Executivo. 

Art. 8º  São Símbolos do Município a Bandeira, o Hino e o Brasão,  definidos 
em lei. 

Art. 9º  Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, diretos e 
ações que a qualquer título lhe pertençam. 

Art. 10.  A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. 

SEÇÃO II 

DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 

Art. 11.  O Município poderá dividir-se, para fins administrativos, em Distritos a 
serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei, após consulta plebiscitária à 
população diretamente interessada, observada a Legislação Estadual. 

Parágrafo único.  O Distrito terá nome da respectiva Sede cuja categoria é a de Vila. 

Art. 12.  A Lei Complementar e legislação específica estabelecerão os requisitos 
para criar, organizar, suprimir ou fundir Distritos, observado o disposto no artigo 165, § 5 
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da Constituição do Estado. 

CAPÍTULO II 

SEÇÃO I 

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

Art. 13. O Município exerce, em seu território, competência - privativa e comum ou 
suplementar, a ele atribuída pela Constituição da  República e pela Constituição do Estado. 

  Art. 14.  A autonomia do Município se configura no exercício de competência, 
dentre outras, as seguintes atribuições: 

I - legislar sobre assunto de interesse local; 
    II - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de 
zoneamento urbano e rural, bem como, as limitações urbanista convenientes à ordenação de 
seu território, observada a Lei Federal; 

III - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais,  prestadores de serviços    e  quaisquer outros; 

IV - cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar 
prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança - aos bons costumes, fazendo cessar 
a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento; 

V - estabelecer servidões administrativas, necessárias à realização de seus serviços,  
inclusive à dos seus concessionários; 

VI - adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;  
VII - regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso 

comum; 
VIII - regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no 

perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos; 
IX - fixar os locais de estacionamento de taxi e demais veículos;  
X - conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte - coletivo e táxis, 

fixando as respectivas tarifas; 
XI - fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições 

especiais; 
XII - disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima 

permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais;  
XIII - planejar o uso e a ocupação do solo em seu território,  

especialmente em sua zona urbana; 

XIV - suplementar a Legislação Federal e a Estadual, no que couber; 

XV - criar, organizar e suprimir Distritos, observada a Legislação Estadual; 

XVI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
programa de educação pré-escolar e de ensino fundamental; 

XVII - elaborar o orçamento anual, Plano plurianual e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;
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XVIII - instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, sem 
prejuízos da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balanços nos prazos fixados em 
lei;

XIX - fixar,  fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos; 

XX - dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais; 

XXI - dispor sobre administração e alienação de bens públicos; 

XXII - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços público; 

XXIII - planejar o uso e a ocupação do solo em seu território especialmente em sua 
zona urbana; 

XXIV - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e 
fiscalizar sua utilização; 

XXV - prover sobre limpeza das vias e Logradouros públicos, remoção e destino do 
lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;

XXVI - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para 
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as 
normas federais pertinentes;  

XXVII - dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios; 

XXVIII - regulamentar, licenciar,  permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de 
cartazes e anúncios,  bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e 
propaganda,  nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. 

XXIX - prestar assistência nas emergências médico-hospitalar de pronto socorro,  
por seus próprios serviços ou mediante convênio com  instituição especializada; 

 XXX - organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do 
seu poder de política administrativa; 

XXXI - fiscalizar nos locais de vendas, peso, medidas e condições sanitárias dos 
gêneros alimentícios; 

 XXXII - dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em 
decorrência do transgressão da legislação municipal: 

XXXIII - dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com finalidade 
precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadoras ou transmissores; 

XXXIV - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos; 

XXXV - promover os seguintes serviços: 

        a)  mercados, feiras e matadouros; 

        b)  construção e conservação de estradas e caminhos municipais; 

c)  transportes coletivos, dentro da circunscrição municipal; 

        d)  iluminação pública; 

        e) água e esgoto; 
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        f)  serviços de abastecimento e outros. 

        XXXVI - regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de 
taxímetro; 

        XXXXVII - assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições 
administrativas municipais,  para defesa e esclarecimento de situações, estabelecendo os 
prazos de atendimento; 

        XXXVIII - estabelecer e fixar local para implantação de distrito industrial; 

        XXXIX - estabelecer e criar guarda municipal, por lei específica, com 
organização e competência dessa força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações 
municipais.

        XL - exigir participação no resultado da exploração de petróleo - ou gás natural 
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais 
de seu território. 

        Parágrafo Único - As normas de loteamento e arruamento o que se refere o 
inciso II deste artigo deverão exigir reserva de área destinada a: 

        a) zonas verdes e demais logradouros públicos; 

        b) vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos,  de 
águas pluviais nos fundos dos vales; 

        c) passagem de canalizações públicas de esgotos e de água pluviais com 
largura mínima de dois metros nos fundos dos lotes, cujo desnível seja superior a um metro 
do frente ao fundo. 

XLI - organizar, regulamentar e executar seus serviços administrativos; 
XLII - manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e 

com os demais Municípios; 
XLIII - exigir das empresas que venham a se instalar no Município, tanto 

na zona urbana quanto na rural, a apresentação antecipada ao Poder Público 
Municipal do plano de suas atividades, a fim de se verificar sua compatibilidade com 
os interesses do Município, visando o bem estar da coletividade.

          XLIV - Observadas as normas gerais estabelecidas pela União e pelo 
Estado, lei municipal disciplinará o procedimento de licitação, obrigatória para a 
contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão e permissão, em todas as 
modalidades.

XLV - Na licitação a cargo do Município observar-se-ão, entre outros, sob 
pena de nulidade, os princípios de isonomia, publicidade, probidade administrativa, 
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.

SEÇÃO II 

DA COMPETÊNCIA COMUM
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      Artigo 15.  É da competência administrativa comum do Município, do  Estado e 
da União, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 

      I - Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público; 

      II - cuidar da saúde e assistência pública da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência; 

      III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais  notáveis e os sítios arqueológicos; 

      IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico ou 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 
formas; 

      VII - preservar as florestas, a fauna, a flora e as fontes hídricas; 

      VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento       
alimentar; 

      IX - promover programa de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de Saneamento básico; 

    X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, provendo a 
integração social dos setores desfavorecidos; 

    XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

    XII - estabelecer e implantar política de educação para segurança do trânsito; 

XIII – fomentar as atividades econômicas e estimular, particularmente, o 
melhor aproveitamento da terra.

     Parágrafo Único - Nas atribuições de competência administrativa comum, o 
Município buscará a assistência técnica e financeira da União e do Estado, inclusive através 
de órgãos da administração indireta, para organizar e manter, co-participativamente  
serviços e programas que visem o seu fortalecimento econômico e social, aumento de sua 
competência e controle no esforço de desenvolvimento e a proteção de sua autonomia. 

SEÇÃO III 

DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR 

    Art. 16.  Ao Município compete suplementar a Legislação Federal e a 
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Estadual, no que couber e naquilo que disser, sobre assuntos de interesse local. 

CAPÍTUL0 III 

DA COOPERAÇÃO 

Art. 17.  É facultado ao Município: 

I - associar-se a outros, do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante 
convênio previamente aprovado pela Câmara Municipal para a gestão, sob planejamento   
de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória; 

II - cooperar com a União e o Estado, nos termos de Convênio ou consórcio 
previamente aprovados pela Câmara Municipal, desde que haja encargo para o 
Município, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local; 

III - participar, autorizado por lei municipal, da criação de entidade 
intermunicipal para realização de obra, exercício de atividade ou execução de serviço 
específico de interesse comum. 

CAPÍTULO IV 

DAS PROIBIÇÕES DO MUNICÍPIO 

Art. 18.  Ao Município é vedado: 

I -  subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos 
cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer 
meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração; 

II - manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de 
órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
assim como a publicidade da qual contem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

III - outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, 
nos termos da legislação específica; 

IV - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

V- instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente,  proibida qualquer distinção   em   razão de ocupação profissional ou função 
por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos; 

VI - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, 
em razão de sua procedência ou destino; 

VII - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que o 
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houver instituído ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sida publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou; 

VIII - utilizar tributos com efeito de confisco; 

IX - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas e bens, por meio de tributos,  
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder Público; 

X - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio renda ou serviços da União, do Estado e de outros Municípios; 

b) templo de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,  inclusive suas fundações, 
das entidades sindicais dos trabalhadores das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de Lei Federal; 

d)  livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

§ 1.º  A vedação do Inciso X alínea "a", é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pela Poder Público, na que se refere ao patrimônio, à renda e aos 
serviços vinculadas às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes; 

§ 2.º  As vedações do inciso X, alínea "a", e do parágrafo anterior não se aplicam 
ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades 
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja 
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente 
comprador da obrigação de pagar imposto relativamente no bem imóvel; 

§ 3.º  As vedações expressas no Inciso X, alíneas `b' e `c', compreendem somente 
o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com finalidades essenciais das entidades 
nelas mencionadas; 

§ 4.º  A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 
acerca dos impostos que incidam sobre serviços; 

§ 5.º  Qualquer anistia ou permissão que envolva matéria tributária ou 
previdenciária só poderá ser concedida através de lei específica. 

TÍTUL0 II 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPÍTULO I 
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DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO I 

DA CÂMARA MUNICIPAL 

     Art. 19. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal,  que se compõe 
de representantes do povo Passavintense, eleitos sistema proporcional. 

     Parágrafo Único. Cada Legislatura terá a duração de quatro anos, 
compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 

     Art. 20.   O número de Vereadores da Câmara Municipal fica fixado em: 

I – até 47.619 habitantes em 09 (nove) Vereadores; 
II – de 47.619 até 95.238 habitantes em 10 (dez) Vereadores; 
III – 95.238 até 142.857 habitantes em 11 (onze) Vereadores; 
IV – de 142.857 até 190.476 habitantes em 12 (doze) Vereadores; 
V – de 190.476 até 238.095 habitantes em 13 ( treze)Vereadores. 

§ 1.º  O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 
dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os 
percentuais definidos pelo artigo 29-A da Constituição Federal, relativos aos 
somatórios da receita tributária e das transferências previstas no § 5.º do artigo 153 e 
nos artigos 158 e 159 do texto da Constituição Federal, efetivamente realizado no 
exercício anterior. 

§ 2.º  A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua 
receita com a folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores 
e 8% do parágrafo anterior. 

§ 3.º  Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: 

I - efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29-A da 
Constituição Federal; 

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou 
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. 

§ 4.º  Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal 
o desrespeito ao § 2.º deste artigo.

Parágrafo Único.  São condições de elegibilidade para o mandato de Vereadores,  na 
forma da Lei Federal: 

     I - a nacionalidade brasileira; 
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     II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

     III - o domicílio eleitoral na circunscrição; 

     IV - a filiação partidária; 

 V - a idade mínima de dezoito anos até a data da posse; 

     VI - ser alfabetizado. 

     Art. 21. A Câmara Municipal, reunir-se-á anualmente, na sede do Município, de 
15 de fevereiro a 30 de junho e de 1.º de agosto a 15 de dezembro. 

       § 1.º  As reuniões marcadas para esses datas serão transferidas para o primeiro 
dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

       § 2.º  A Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, 
conforme dispuser o seu Regimento Interno. 

§ 3.º  A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á: 

I - pelo Prefeito, em caso de urgência ou interesse público; 
II - pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a posse do Prefeito e ou Vice-
Prefeito;
III - pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, 

em caso de urgência ou interesse público; 
§ 4.º  Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará 

sobre a matéria para a qual foi convocada. 

Art. 22.  As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, 
presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário, constante na 
Constituição Federal, Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica. 

Art. 23.  A Sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a 
deliberação sobre os projetos de lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentária e Lei Orçamentária.  

Art. 24. As Sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu 
funcionamento, observado o disposto no art.  40, XII, desta Lei Orgânica. 

Parágrafo Único.  As sessões solenes poderão ser realizadas fora da Câmara 
Municipal.

Art. 25. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de dois terços 
(2/3) dos Vereadores, adotada em razão do motivo relevante. 

Art. 26.  As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no 
mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da Câmara. 

Parágrafo Único. Considerar-se-á presente à sessão, o vereador que assinar o livro 
de presença até o início da Ordem do Dia, participar dos trabalhos do Plenário e das 
votações. 

Art. 27.  A Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões poderão convocar os 
auxiliares diretos do Prefeito ou dirigentes de Entidades da administração Direta para 
prestar  pessoalmente informações sobre assunto previamente determinando. sob pena de 
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responsabilidade no caso de ausência injustificada. 

§ 1.º  Os Auxiliares diretos do Prefeito poderão comparecer à Câmara Municipal ou 
qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e após entendimento com a Mesa da 
Câmara, para expor assunto de relevância de sua secretaria. 

§ 2.º A Mesa da Câmara poderá encaminhar aos Auxiliares Diretos do Prefeito 
pedido por escrito de informação e a recusa, ou o não atendimento no prazo de 15 
(quinze) dias ou a prestação de informação falsa, importará crime de 
responsabilidade, sujeito às penas disciplinares constantes no Estatuto do Servidores 
Públicos Municipais. 

Art. 28. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara 
Municipal e das Comissões serão tomadas por maioria de votos presentes a maioria de seus 
membros. 

SEÇÃO II 

DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA 

Art. 29. A Câmara reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1.º de janeiro,  
no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa. 

§ 1.º  A posse ocorrerá em sessão solene que se realizará independentemente de 
número, sob a presidência do Vereador mais idoso que procederá a posse dos 
Vereadores eleitos e a eleição dos membros da mesa, quando deverá prestar o 
compromisso, constante do art. 67 desta Lei Orgânica, assinando, em seguida, o termo 
lavrado.

§ 2.º O Vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior 
deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 (quinze dias) a contar da primeira reunião 
ordinária ou extraordinária da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo 
justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. 

§ 3.º No caso do não comparecimento de nenhum Vereador na sessão de posse, 
o Vereador mais idoso eleito, permanecerá na presidência e convocará sessões diárias 
até que seja eleita a mesa. 

§ 4.º A eleição da mesa da Câmara, para os anos subseqüentes, far-se-á na 
última sessão legislativa ordinária, considerando-se empossados, em sessão solene, 
os eleitos em 2º de Janeiro do ano seguinte. 

§ 5.º No ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão 
apresentar declaração de seus bens, registrada no Cartório de Títulos e Documentos, 
que ficará sob a responsabilidade da Presidência que só poderá divulgá-la com 
aprovação da maioria dos membros da Câmara. 

Art. 30. O mandato da mesa será de 1 ano, permitida a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente subsequente. 

Art. 31. A mesa da Câmara se compõe de Presidente, do Vice-Presidente e do 
Secretário. 

§ 1.º Na ausência dos membros da mesa o Vereador mais idoso assumirá a 
presidência. 
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§ 2.º Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma, pelo voto 
de dois terços (2/3) dos membros da Câmara, assegurada ampla defesa, quando 
faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, 
elegendo-se outro Vereador para complementação do mandato. 

Art. 32. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma 
do Regimento Interno e com atribuições nele prevista ou conforme nos termos do ato de 
sua criação. 

§ 1.º Na formação das comissões, assegurar-se-à, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos Partidos ou blocos parlamentares que participem da 
Câmara. 

§ 2.º - As comissões, em razão da matéria de sua competência, compete: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno, a 
competência do plenário, salvo se houver recurso (2/3) dos membros da casa; 

II  -  realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 

III - realizar audiência públicas em regiões do Município para subsidiar o 
processo legislativo; 

IV - convocar, além das autoridades a que se refere o art. 27, outras 
autoridades municipais para prestar informação sobre assunto inerente às suas 
atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou não atendimento 
no prazo de 15 (quinze) dias; 
V - receber petição,  reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra 
ato ou omissão de autoridade ou entidade pública; 
VI - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VII - exercer, no âmbito de sua competência a fiscalização dos Atos do 
Executivo e da Administração Direta, Indireta, Autarquias, Sociedade de 
Economia Mista e Fundações Públicas Municipais ; 
VIII - acompanhar junto a Prefeitura a elaboração da Proposta Orçamentária, bem 

como a sua execução; 
IX - apreciar programas de obras, nos diversos setores municipais; 

X - acompanhar a implantação dos programas de que trata o Inciso anterior e 
exercer a fiscalização dos recursos neles investidos. 

Art. 33.  As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciárias, além de outros vistos nos termos do Regimento Interno 
da casa,   serão criadas   pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 (um terço) 
de seus membros para apuração de fato determinado par prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público ou a autoridade competente 
para que promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator. 

Art. 34. A bancada do partidos representantes na Câmaras terão líderes e 
Vice-líderes. 

§ 1.º A indicação dos líderes serão feitas em documentos subscritos pelos 
membros das representações à Mesa da Câmara Municipal, nas vinte e quatro horas 
que se seguirem à instalação do primeiro período Legislativo anual. 

§ 2.º Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, dando conhecimento à Mesa 
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da Câmara desta designação. 

Art. 35. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes 
indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. 

Parágrafo Único. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo 
vice-líder. 

Art. 36.  À Câmara Municipal, observando o disposto nesta Lei Orgânica, 
compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, poder de 
polícia e provimento de cargos de seus serviços 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. 37.  À mesa, dentre outras atribuições, compete: 

I - tomar todas medidas necessárias à regularidade dos trabalhos Legislativos; 

II - propor projetos que criem ou extinguem cargos nos serviços da Câmara e fixem os 
respectivos vencimentos; 

III - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou 
especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da 
Câmara. 

IV - promulgar a Lei Orgânica e suas emendas; 
V - representar, junto ao Executivo, sobre necessidade de economia interna; 
VI - Contratar, na forma da lei, por tempo determinado, para atender a necessidade 

temporária de excepcional Interesse público. 

Art. 38.    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 resoluções e decretos Legislativos; 
V - Promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo 

plenário, desde que não aceita esta decisão, em tempo hábil pelo Prefeito; 
VI - Fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que 

vier a promulgar; 

VII - Autorizar as despesas da Câmara;  

VII - Representar por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato 
municipal;
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IX - Solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no 
Município, nos casos admitidos pela Constituição Federal e Constituição Estadual; 

X - Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para 
esse fim; 

SEÇÃO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

Art. 39.  Cabe à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no art. 40, dispor sobre todas as matérias de competência do município: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local, suplementando, conforme o caso, 
as legislações federal e estadual; 

II - legislar sobre tributos municipais e distribuição de rendas; 
III - votar o orçamento anual, o plano plurianual de investimentos, a lei de 

diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos adicionais 
suplementares e especiais; 

IV - aprovar obtenção de empréstimos e operações de crédito, bem como a 
forma e os meios de pagamentos; 

V - autorizar a concessão de auxílios e subvenções; 
VI - autorizar a concessão e permissão de serviços públicos municipais, na 

forma da lei; 
VII - autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais; 
VIII - autorizar a concessão administrativa e a cessão de uso de bens 

municipais;
IX - autorizar a alienação de bens imóveis; 
X- autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem 

encargos;
XI - dispor sobre a criação, organização e supressão de Distritos, mediante 

prévia consulta plebiscitária, observada a legislação estadual; 
XII - criar, transformar e extinguir cargos públicos, empregos e funções e fixar 

as respectivas remunerações, como fixar o subsídio de agentes políticos locais; 
XIII - aprovar o plano diretor; 
XIV - delimitar o perímetro urbano; 
XV - dar e autorizar a alteração da denominação de vias e logradouros 

públicos;
XVI - aprovar o sistema tributário municipal, a arrecadação e distribuição de 

suas rendas; 
XVII - dispor sobre a fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal; 
XVIII - dispor sobre planos e programas municipais de desenvolvimento; 
XIX - dispor sobre a organização das funções fiscalizadoras da Câmara 

Municipal;
XX - normatizar a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico 

do Município, da cidade, de vilas e bairros, através de manifestação de, pelo menos, 
cinco por cento do eleitorado; 
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XXI - criar, transformar, extinguir e estruturar empresas públicas, sociedade 
de economia mista, autarquias e fundações públicas municipais; 

XXII - normatizar a cooperação das associações representativas no 
planejamento municipal.

Art. 40. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes 
atribuições, dentre outras: 

I - Eleger o mesa; 
II - Elaborar o Regimento Interno; 
III - Organizar os serviços administrativos internos e prover  os cargos respectivos; 
IV - Dispor sobre a criação ou extinção dos cargos dos serviços administrativos 

internos e a fixação dos respectivos vencimentos; 
V - Conceder licença ao Prefeito e aos Vereadores; 

VI - Autorizar o Prefeito a ausentar-se do município por mais de (20) vinte dias, por 
necessidade do serviço; 

VII - Julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer prévio do Tribunal de 
Contas do Estado, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias de seu recebimento, 
observados os seguintes preceitos: 

a) o parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer pôr decisão de 
dois terços (2/3) dos membros da Câmara ; 

       b) decorrido o prazo estabelecido na cabeça do artigo, sem a deliberação pela     
Câmara Municipal, o Presidente da Edilidade será responsabilizado, nos termos da 
Lei Orgânica Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 

c)  rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério Público 
para os fins de direito. 

VIII - Decretar o perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores nos casos 
indicados na Constituição Federal,  nesta Lei Orgânica e na Legislação Federal aplicável; 

IX - autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer 
natureza, de interesse do Município; 

X - proceder à tomada de contas do Prefeito, através de comissão especial, 
quando não apresentadas à Câmara, dentro de noventa dias a contar do início do 
exercício financeiro; 

XI – aprovar, desde que onere o Município, convênio, acordo ou qualquer 
outro instrumento celebrado pelo Município e com a União, o Estado, outra pessoa 
jurídica de direito público interno ou entidades assistências culturais; 

XII - Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões; 

XIII - Convidar o Prefeito do Município ou convocar Assessor Jurídico e os 
chefes dos órgãos administrativos para prestarem esclarecimento aprazando dia e 
hora para comparecimento. 

XIV - Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de reuniões; 

XV - Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, 
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mediante requerimento de um terço de seus membros; 

XVI – Conceder, através de projeto de Resolução, título de cidadão honorário 
ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes 
serviços ao Município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e 
particular, mediante proposta pelo voto de dois terços (2/3)  dos membros da Câmara; 

XVII - Solicitar a intervenção do Estado no Município; 

XVIII - Julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos em 
lei Federal; 

XIX – Sustar quaisquer atos do Prefeito Municipal, mediante Decreto-
Legislativo, quando ferir princípios legais. 

XX - Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
Administração Direta, Indireta, Sociedade de Economia Mista, Autarquias e 
Fundações Públicas Municipais; 

XXI - Fixar, observado o que dispõe os artigos 37,  XI, 150.II, 153,  III e 153, § 
2.º,  I, da Constituição Federal, até o dia 30 de Setembro do ano das eleições 
municipais, os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e 
Vereadores, em cada legislatura para a subsequente; 

SEÇÃO IV 

DOS VEREADORES 

Art. 41. O Vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos 
no exercício do mandato e na circunscrição do Município.  

Art. 42. Fica vedado ao Vereador: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 
autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia 
mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os 
de que seja demissível “ad nutum”, nas entidades indicadas na alínea 
anterior;

II - desde a posse: 

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato de pessoa jurídica de direito público, ou nela 
exercer função remunerada; 
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b) ocupar cargo ou função de que seja demissível “ad nutum” nas entidades 
indicadas no inciso I, alínea “a”; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 
refere o inciso I, alínea “a”; 

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

Art. 43.  Perderá o mandato o Vereador: 

I - que infringir proibição estabelecida no artigo anterior; 
II - que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de 
improbidade administrativa; 
III - que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar 
com o decoro na sua conduta pública ou particular; 
IV - que perder ou tiver suspensos seus direitos políticos; 
V - quando o decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos na Constituição da 
República;
VI - que sofre condenação criminal em sentença transitada em julgado; 
VII - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 
reuniões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada; 
VIII - que fixar residência fora do Município. 

§ 1º  É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no 
Regimento Interno, o abuso de prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a 
percepção de vantagem indevida. 

§ 2º  Nos casos dos incisos I, II, III e VIII, a perda de mandato será decidida 
pela Câmara por voto secreto e maioria de seus membros, por provocação da 
Mesa ou de partido político devidamente registrado. 

§ 3º  Nos casos dos incisos IV, V e VII, a perda será declarada pela Mesa da 
Câmara, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de 
partido político devidamente registrado. 

§ 4º  O processo de julgamento, assegurará ampla defesa e serão observados, 
entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade e o despacho ou 
decisão motivados, bem como o disposto no Art. 82, parágrafos e incisos, desta Lei 
Orgânica, no que couber.

Art. 44. O Vereador poderá licenciar-se: 

I - Por motivo de doença; 
II - Para tratar, sem remuneração, interesses particulares, desde que o afastamento 

não ultrapasse cento e vinte dias (120)  por sessão Legislativa; 

III - Para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural  ou interesse do 
Município.

§ 1.º  Ao Vereador licenciado nos termos dos Incisos I perceberá auxílio-doença 
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pelo instituto de previdência, o qual está inscrito e, no caso do Inciso III, a Câmara 
reembolsará as despesas despendidas mediante a comprovação dos gastos, através 
de documentos fiscais. 

§ 2.º A licença para tratar de interesse particular não será inferior a trinta (30) dias e 
o Vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. 

§ 3.º Independentemente de requerimento, considerar-se-á com licença o não 
comparecimento às reuniões de vereador privado, temporariamente de sua liberdade, em 
virtude de processo criminal em curso. 

       Art. 45.  Dar-se-á a convocação do suplente de vereador, nos casos de vaga ou 
licença. 

        § 1.º  O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de quinze (15) dias, 
contados da data de convocação, salvo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará 
o prazo. 

        § 2.º  Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, 
calcular-se-á o "quorum" em função dos vereadores remanescentes. 

SEÇÃO V 

DO PROCESSO LECISLATIVO 

        Art. 46.  O processo legislativo municipal compreende elaboração de: 

 I - emenda à Lei Orgânica Municipal; 

II -   Leis Complementares; 

III - Leis Ordinárias; 

IV - Leis delegadas; 

V - Resoluções; 

VI - Decretos Legislativos. 

Art. 47.  A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 

         I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 

         II - do Prefeito Municipal. 

         § 1.º A proposta será votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

         § 2.º A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara 
com o respectivo número de ordem. 

         § 3.º A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de 
intervenção no Município. 

         Art. 48. A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador, ao Prefeito e ao eleitorado 
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que a exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por dez por cento 
do total do número de eleitores do Município. 

         Art. 49. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria 
absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observando os demais termos de 
votação das leis ordinárias. 

         Parágrafo Único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta Lei 
Orgânica:

I - Código Tributário do Município; 

II - Código de obras; 

III - Código de Posturas; 

IV - Lei instituidora do regime único dos servidores municipais; 

V - Lei Orgânica instituidora de guarda municipal: 

VI - Lei de criação de cargos,  funções ou empregos públicos; 

VII - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. 

        Art. 50.  São de iniciativa do Prefeito, com aprovação da Câmara as leis que 
disponham sobre: 

         I - criação, transformação ou extinção de cargos,  funções da Administração Direta 
ou aumento de remuneração; 

         II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos e 
aposentadoria;

III - criação, estruturação e atribuições da Assessoria Jurídica e chefia; 

IV - matéria orçamentária, e a que autoriza a abertura de créditos ou conceda 
auxílios, prêmios ou subvenções; 

Parágrafo Único.  Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos 
de iniciativa do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no  inciso IV,  primeira 
parte. 

        Art. 51.  É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que 
disponham sobre: 

        I - autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do 
aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara; 

        II - organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou 
extinção de seus cargos, funções e fixação da respectiva remuneração. 

Parágrafo Único.  Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara 
não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvado o 
disposto na parte final do Inciso II deste Artigo, se assinada pela maioria absoluta 
dos Vereadores que compõe a Câmara Municipal. 

Art. 52.  O Prefeito pode solicitar urgência para apreciação do projeto de sua 
iniciativa. 
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§ 1º  Se a Câmara não se manifestar em até quarenta e cinco dia sobre o 
projeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos 
demais assuntos para que se ultime a votação. 

§ 2º  O prazo do parágrafo anterior não corre em período de recesso da 
Câmara, nem se aplica a projeto que dependa de “quorum” especial para aprovação 
de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código. 

Art. 53.  A proposição de lei, resultante do projeto aprovado pela Câmara, será 
enviada ao Prefeito que, no prazo de quinze dias, contados da data de seu 
recebimento:

I - se aquiecer, sanciona-la-á; ou 
II - se a considerar, no todo ou em parte inconstitucional ou contrária a 

interesse público, veta-la-á, total ou parcialmente; 

§ 1º O silêncio do Prefeito, decorrido o prazo, importa em sanção. 
§ 2º A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no 

processo legislativo. 
§ 3º O Prefeito publicará o veto e, dentro de quarenta e oito horas, comunicará 

seus motivos ao Presidente da Câmara. 
§ 4º O veto parcial abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso, 

de alínea e de itens. 
§ 5º A Câmara, dentro de trinta dias contados do recebimento da comunicação 

do veto, sobre ele decidirá, em escrutínio secreto, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto 
da maioria de seus membros. 

§ 6º Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao Prefeito 
para promulgação. 

§ 7º Esgotado o prazo estabelecido no § 5º, sem deliberação, o veto será 
incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até 
votação final, ressalvada a matéria de que trata o § 1º do artigo anterior. 

§ 8º  Se, nos casos dos § § 1º e 6º, a lei não for, dentro de quarenta e oito horas, 
promulgada pelo Prefeito, o Presidente da Câmara a promulgará, e, se este não o fizer 
em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente faze-lo. 

§ 9º  O referendo a projeto de lei será realizado se for requerido, no prazo 
máximo de noventa dias da promulgação, pela maioria dos membros da Câmara, pelo 
Prefeito ou por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município. 

Art. 54. A matéria, constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá 
constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da 
maioria dos membros da Câmara ou de pelo menos cinco por cento do eleitorado. 

Art. 55. Será dada ampla divulgação a projeto referido no Art. 48, facultado a 
qualquer cidadão, no prazo de quinze dias da data de sua publicação, apresentar 
sugestão ao Presidente da Câmara, que a encaminhará à comissão respectiva, para 
apreciação.
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Art. 56. A requerimento de Vereador, aprovado pelo Plenário, os projetos de 
lei, decorridos trinta dias de seu recebimento, serão incluídos na ordem do dia, mesmo 
sem parecer. 

Parágrafo Único.  O projeto somente pode ser retirado da ordem do dia a 
requerimento do autor, aprovado pelo Plenário. 

Art. 57. As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito, que deverá solicitar a 
delegação à Câmara Municipal. 

§ 1.º  Os atos de competência privativa da Câmara não serão objetos de 
delegação.

       § 2.º  A delegação ao Prefeito será efetuada sob a forma de decreto legislativo,  que 
especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. 

       § 3.º  O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara 
que a fará em votação única, vedada a apresentação de emenda. 

Art. 58.  Os projetos de resolução disporão sobre matéria de interesse interno da 
Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre demais casos de sua competência 
privativa. 

Parágrafo Único.  Nos casos de projeto de resolução e de projetos de decreto 
legislativo, considerar-se-á encerrada com a votação final a elaboração da norma jurídica 
que serão promulgada pelo Presidente da Câmara. 

SEÇÂO VI 

DA FISCALIZAÇÀO CONTÂBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÀRIA.

Art. 59.  A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e 
eficiente. 

§ 1º  Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Município se 
sujeitarão a: 

I  - controle interno, exercido, de forma integrada, pelo próprio Poder; 

II - controle externo, a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de 
Contas;

III - controle direto, pelo cidadão e associações representativas da comunidade, 
mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante órgão 
de qualquer Poder e entidade da administração indireta. 

§ 2.º  É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato,  
fato ou omissão, imputáveis a órgãos, agente político, servidor público e de quem 
tenham resultado ou possam resultar: 

I - ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio Público e aos demais 
interesses legítimos, coletivos ou difusos; 

II - prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente; 
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III - propaganda enganosa do Poder Público; 

IV - inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto 
do Prefeito; 

V - ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Lei Orgânica. 

Art. 60.  A fiscalização contábil, financeira e orçamentária serão exercidas pela 
Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder.

§ 1.º  A fiscalização e o controle de que trata este artigo abrange: 

I - a legalidade,  legitimidade, economicidade e razoabilidade de gerador de 
receita ou determinante de despesa e do que resulte nascimento ou extinção de direito ou 
obrigação;

II - a fidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor público; 

III - o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos monetários, a 
realização de obras e a prestação de serviço. 

§ 2.º prestará contas a, pessoa física ou jurídica que: 

I - utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor 
público ou pelos quais responda ao Município; 

II - assumir, em nome do Município ou de entidade da administração indireta, 
obrigações de natureza pecuniária. 

§ 3.º Os Departamentos publicarão, mensalmente, no órgão oficial do Município, 
resumo do demonstrativo das despesas orçamentárias  executadas no período. 

Art. 61.  O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ou órgão estadual a que for 
atribuída esta incumbência e compreenderá à apreciação das contas do Município, 
o acompanhamento de suas atividades financeiras, o desempenho das funções de 
auditoria financeira e orçamentária,  bem como, o julgamento das contas dos 
administradores dos bens e valores públicos. 

§ 1.º  As contas do Município, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara 
Municipal, dentro de cento e vinte (120) dias, após o recebimento do parecer prévio do 
Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência; 

§ 2.º Somente por decisão de dois terços (2/3) dos membros Câmara Municipal 
deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão 
incumbido dessa missão. 

§ 3. As contas relativas á aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado 
serão prestadas na forma da Legislação Federal e Estadual em vigor, podendo o 
Município suplementar essas contas, sem prejuízos de sua inclusão na prestação anual de 
contas.

Art. 62. Os Poderes Legislativo e Executivo e as Entidades da Administração 
Direta e Indireta, Autarquias e Fundações, manterão, de forma integrada, sistema 
de controle interno com a finalidade de: 
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I  - avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos plurianuais 
e a execução dos programas de' governo e orçamentos; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e das 
entidades da administração indireta, e  da aplicação de recursos públicos por entidade de 
direito privado; 

III - exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, e o de seus 
direitos e haveres; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão  institucional. 

Parágrafo Único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela    darão ciência à Câmara 
Municipal, sob pena de responsabilidade solidária. 

Art. 63.  Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente constituída ou 
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
dos atos de agente público. 

Parágrafo Único.  A denúncia poderá ser feita, em qualquer caso, a Câmara 
Municipal e ao Ministério Público. 

Art. 64.  As contas do Município ficarão, durante sessenta (60) dias, anualmente, 
à disposição de quaisquer contribuintes, para exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei. 

CAPÍTULO II 

DO PODER EXECUTIVO 

SEÇÀO I 

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

Art. 65. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito do Município. 

§ 1.º  O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais serão 
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no artigo 37, X e XI da Constituição Federal. 

§ 2º  Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão 
fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os 
artigos 37, IX, 39 § 4.º, 150, II, e 153, § 2.º, I da Constituição Federal. 

 § 3º Os subsídios dos Vereadores reger-se-ão pelo o disposto no art. 29, VI da 
Constituição Federal. 
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Art. 66.  A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito, para mandato de quatro anos, 
se realizará até noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, 
mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País e a posse ocorrerá no dia 
1.º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, observado quanto ao mais, o disposto 
no Art. 77 da Constituição da República. 

Parágrafo Único.  Perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou 
função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de 
concurso público e observado o disposto no Art. 38 e incisos da Constituição da 
República.

Art. 67. A eleição do Prefeito importará, para mandato correspondente, a do 
Vice-Prefeito com ele registrado. 

§ 1º.  O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em reunião da Câmara, 
prestando o seguinte compromisso: 

“Prometo cumprir, manter e defender a Constituição Federal, a 

Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Municipal, observar as leis, 

promover o bem-geral do povo Passavintense e sustentar a integridade e 

a autonomia do Município.”

§ 2º  No ato da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o vice-Prefeito 
farão declaração pública de seus bens, em Cartório de títulos e documentos, sob pena 
de responsabilidade e de impedimento para o exercício futuro de qualquer outro 
cargo no Município. 

§ 3º  O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito no caso de impedimento, e lhe 
sucederá, no de vaga. 

§ 4º  O Vice-Prefeito auxiliará o Prefeito, sempre que por ele convocado para 
missões especiais. 

Art. 68.  No caso de impedimento do Prefeito e do Vice – Prefeito, ou no de 
vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do Governo o Presidente 
da Câmara. 

§ 1º  Vagando os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, far-se-á eleição noventa 
dias depois de aberta a última vaga. 

§ 2º Ocorrendo a vacância nos últimos quinze meses do mandato 
governamental, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última 
vaga, pela Câmara, na forma de lei complementar. 

§ 3º  Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus 
antecessores.
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Art. 69.  Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o 
Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, reconhecido pela Câmara, não tiver 
assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 70.  Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no caso de 
vaga, o Vice-Prefeito. 

§ 1.º  O Vice-Prefeito não poderá se recusar a substituir o Prefeito, sob pena de 
extinção do mandato. 

§ 2.º  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. 71.  Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância, 
assumirá a administração municipal o Presidente da Câmara. 

Parágrafo Único. O Presidente da Câmara recusando-se por qualquer motivo a 
assumir o cargo de Prefeito, renunciará, incontinente, à sua função de dirigente do 
Legislativo, ensejando, assim a eleição de outro membro para ocupar, como Presidente da 
Câmara, chefia do Poder Executivo.

 Art. 72.  Verificando-se a vacância do cargo de Prefeito e inexistindo Vice-Prefeito, 
observar-se-à o seguinte: 

I - ocorrendo a vacância nos dois (2) primeiros anos do mandato, dar-se-à eleição 
noventa (90) dias após a abertura da última vaga; 

II - ocorrendo a vacância no terceiro (3.º) ano do mandato, dar-se-à eleição trinta 
(30) dias após a abertura da última vaga, na forma da lei; 

III - ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o Presidente da 
Câmara que completará o período; 

IV - caberá aos eleitos complementarem o período dos seus antecessores. 

Art. 73.  O mandato do Prefeito é de quatro (4) anos, permitida a recondução 
para o período subsequente, terá início em 1.º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. 

Art. 74. O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, 
sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se  do Município por período superior a quinze 
(15) dias, sob pena de perda do cargo ou mandato. 

§1º  O Prefeito, regularmente licenciado, terá direito a perceber a remuneração, 
quando:

I - impossibilidade de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente 
comprovada; 

II -  a serviço ou em missão de representação do Município. 
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Art. 75.  Na ocasião da posse e ao término do mandato, o Prefeito apresentará 
declaração de seus bens, registrada no Cartório de Títulos e Documentos, a qual 
ficará arquivada na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo. 

Parágrafo Único.  O Vice-Prefeito fará também declaração de bens, a qual também 
ficará arquivada na Câmara. 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO 

Art. 76.  Ao Prefeito, como Chefe da Administração, compete dar cumprimento às 
deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município, bem como 
adotar, de acordo com a lei todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem 
exceder as verbas orçamentárias. 

Art. 77.  Compete ao Prefeito, entre 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 lei aprovados pela Câmara; 
V - decretar, nos termos da lei, desapropriação por necessidade ou 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, na forma da lei; 
VIII - permitir ou autorizar a execução de serviços públicos, por terceiros na forma 

da lei; 
IX - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação 

funcional dos servidores; 
X - enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual, plano 

plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias do Município, na forma da Lei; 
XI - encaminhar à Câmara, até o dia trinta (30) de março, a prestação de 

contas, bem como os balanços do exercício findo; 
XII - encaminhar aos órgãos competentes, os planos de aplicações de conta exigidas 

em lei; 
XIII – fazer publicar os atos oficiais; 
XIV – prestar à Câmara, dentro de dez (10) dias, as informações pela mesma 

solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da 
complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados 
pleiteados;

XV – prover o serviços e obras da Administração Pública; 
XVI – superintender arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da 
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receita, autorizando as despesas e pagamentos das disponibilidades orçamentárias ou dos 
créditos votados pela Câmara; 

XVII – Efetuar o repasse e depositar na conta da Câmara, até o dia vinte (20) 
de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade, os recursos correspondentes a 
suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais; 

XVIII – aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando 
impostas irregularmente; 

XIX – resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe 
forem dirigidas; 

XX – regulamentar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e 
logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara; 

XXI – convocar extraordinariamente à Câmara, conforme art. 21, § 3º, desta 
Lei.

XXII – aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e 
saneamento urbanos; 

XXIII – apresentar, anualmente, à Câmara relatório circunstanciado sobre estado 
das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano 
seguinte;

XXIV – organizar os serviços internos das repartições, criadas na forma da lei, 
sem exceder as verbas para tal destinadas; 

XXV – contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia 
autorização da Câmara; 

XXVI – providenciar sobre a administração dos bens do Município e sua alienação, 
na forma da Lei; 

XXVII – organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do 
Município;

XXVIII – desenvolver o sistema viário do Município; 
XXIX – conceder auxílios, contribuições e subvenções, nos limites das 

respectivas verbas orçamentárias, aprovados pela Câmara; 
XXX – providenciar sobre o incremento do ensino; 
XXXI – estabelecer divisão administrativa do Município de acordo com a lei; 
XXXII – solicitar auxílio das autoridades policiais do Estado, para garantia do 

cumprimento de seus atos; 
XXXIII – solicitar, obrigatoriamente, autorização da Câmara, para ausentar-se do 

Município, por tempo superior à quinze (15) dias; 
XXXIV – adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio 

Municipal;
XXXV – publicar, até trinta (30) dias, após o encerramento de cada bimestre, 

relatório resumido da execução orçamentária; 
XXXVI – enviar à Câmara Municipal, até o décimo quinto (15º) dia útil de cada 

mês, os balancetes contábeis e orçamentários, juntamente com as cópias dos respectivos 
documentos que deram origem às operações escrituradas no mês imediatamente anterior; 

XXXVII – decretar o estado de emergência, quando for necessário, preservar ou 
prontamente restabelecer, em locais determinados e restritos do Município, a ordem pública 
ou a paz social; 

XXXVIII – tomar medida com a finalidade de incrementar à saúde pública, meio 
ambiente, turismo e educação. 
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Art. 78.  O Prefeito poderá delegar, por Decreto, a seus auxiliares, as funções 
administrativas dos incisos IX, XV e XXIV do artigo anterior.

Art. 79.  É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na Administração 
Pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e 
observado o disposto no art. 86, I e III desta Lei Orgânica;

§ 1º. É igualmente vedado ao Prefeito e Vice-Prefeito desempenhar funções de 
administração em qualquer empresa privada. 

§2º. A infringência ao disposto neste artigo, e em seu §1º, importará em perda 
de mandato, apurada na forma da lei. 

Art. 80. As incompatibilidades declaradas no artigo 42, seus incisos e alíneas 
desta Lei Orgânica, estendem-se no que forem aplicáveis, ao Prefeito, Assessoria 
Jurídica e aos Secretários ou cargos similares. 

Art. 81.  São crimes de responsabilidade os atos do Prefeito que atentem contra as 
Constituições da República e do Estado, esta Lei Orgânica e, especialmente, contra: 

I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; 
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
IV - a segurança interna do País; 
V - a probidade na administração; 
VI - a Lei Orçamentária; 
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

§ 1º.  Esses crimes são definidos em Lei Federal Especial, que estabelece as normas 
de processo e julgamento. 

§ 2º. Nos crimes de responsabilidade, assim como nos comuns, o Prefeito será 
submetido a processo e julgamento perante o Tribunal da Justiça. 

Art. 82. São infrações político-administrativas do Prefeito, sujeitas ao 
julgamento pela Câmara e sancionadas com a perda do mandato: 

I - impedir o funcionamento regular da Câmara; 
II - impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que 

devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços 
municipais, por comissão de investigação da Câmara, pelo Defensor do Povo ou por 
auditoria regularmente instituída. 

III - desatender, sem motivo justo, os pedidos de informações da Câmara, 
quando feitos a tempo e em forma regular; 
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IV - retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa 
formalidade;

V - deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a 
proposta orçamentária; 

VI - descumprir o orçamento aprovado para exercício financeiro; 
VII - praticar ato administrativo contra expressa disposição de lei ou omitir-se 

na prática daquele por ela exigido; 
VIII - omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses 

do Município, sujeitos à administração do Município; 
IX - ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido nesta Lei 

Orgânica, sem autorização da Câmara; 
X - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 

§ 1º  A denúncia, escrita e assinada, poderá ser feita por qualquer cidadão, com 
a exposição dos fatos e a indicação das provas. 

§ 2º  Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia 
e de integrar a comissão processante, e, se for o Presidente da Câmara, passará a 
presidência ao substituto legal, para os atos do processo. 

§ 3º  Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não 
poderá integrar a comissão processante. 

§ 4º  De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira reunião 
subseqüente, determinará sua leitura e constituirá a comissão processante, formada 
por três Vereadores, sorteados entre os desimpedidos e pertencentes a partidos 
diferentes, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. 

§ 5º  A comissão, no prazo de dez dias, emitirá parecer que será submetido ao 
Plenário, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, podendo 
proceder às diligências que julgar necessárias. 

§ 6º  Aprovado o parecer favorável ao prosseguimento do processo, o 
Presidente determinará, desde logo, a abertura da instrução, citando o denunciado, 
com a remessa de cópia da denúncia, dos documentos que a instruem e do parecer da 
comissão, informando-lhe o prazo de vinte dias para o oferecimento da contestação 
dos meios de prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado. 

§ 7º  Findo o prazo estipulado no parágrafo anterior, ou sem contestação, a 
comissão processante determinará as diligências requeridas, ou que julgar 
convenientes, e realizará as audiências necessárias para a tomada do depoimento das 
testemunhas de ambas as partes, podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que 
poderá assistir pessoalmente, ou por seu procurador, a todas as reuniões e diligências 
da comissão, interrogando e contraditando as testemunhas e requerendo a 
reinquirição ou a acareação das mesmas. 

www.pciconcursos.com.br



32

§ 8º  Após as diligências, a comissão proferirá, no prazo de dez dias, parecer 
final sobre a procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao Presidente da 
Câmara a convocação de reunião para julgamento, que se realizará após a 
distribuição do parecer.  

§ 9º  Na reunião de julgamento, o processo será lido integralmente e, a seguir, 
os Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo 
máximo de quinze minutos cada um, sendo que, ao final o denunciado ou seu 
procurador terá o prazo máximo de duas horas para produzir sua defesa oral. 

§ 10.  Terminada a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas 
forem as infrações articuladas na denúncia. 

§ 11.  Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo, o denunciado que for 
declarado, pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, incurso em 
qualquer das infrações especificadas na denúncia. 

§ 12.  Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará 
imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre 
cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de 
cassação de mandato do Prefeito ou, se o resultado da votação for absolutório, 
determinará o arquivamento do processo, comunicado, em qualquer dos casos, o 
resultado à Justiça Eleitoral. 

§ 13.  O processo deverá estar concluído dentro de noventa dias, contados da 
citação do acusado e, transcorrido o prazo sem julgamento, será arquivado, sem 
prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. 

Art. 83.  O Prefeito será suspenso de suas funções: 

§ 1º. Nos crimes comuns e de responsabilidade, se recebida a denúncia ou a 
queixa pelo Tribunal de Justiça; e 

            § 2º O Prefeito será julgado, pela prática de crime de responsabilidade,   
perante o Tribunal de Justiça do Estado.

SEÇÃO III 

DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO 

Art. 84.  São Auxiliares diretos do Prefeito: 

I - Assessor Jurídico; 

II – Secretários ou cargos similares. 
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Parágrafo Único.  Os cargos de que trata este artigo são de livre nomeação e 
exoneração do Prefeito. 

Art. 85.  A Lei Municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do 
Prefeito,  definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. 

Parágrafo Único.  A lei de que trata o "caput" deste artigo, deverá ser feita 
observando-se o artigo 37,  inciso V da Constituição da República. 

Art. 86.  São condições essenciais para a investidura nos cargos mencionados no art. 
84:

I - ser brasileiro; 

II - estar no exercício dos direitos políticos; 

III - ser maior de vinte e um ano; 

IV - estar em dia com as obrigações eleitorais. 

Art. 87.  Além das atribuições fixadas em lei, compete aos auxiliares diretos do 
Prefeito:

I - subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos; 

II - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos; 

III - apresentar ao Prefeito, relatório anual dos serviços realizados por suas 
repartições; 

IV - comparecer à Câmara Municipal, conforme artigo 27 desta Lei Orgânica. 

Parágrafo Único.  A infringência do Inciso IV deste artigo, sem justificativa, 
importa em crime de responsabilidade. 

Art. 88.  Os  auxiliares diretos do Prefeito são solidariamente responsáveis com o 
Prefeito, pelos atos que assinarem, ordenarem ou  praticarem. 

Art. 89.  Os auxiliares diretos do Prefeito, aplicar-se-ão o disposto no art. 242 
desta Lei Orgânica.

SEÇÃO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

SUBSEÇÃO I 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 90.  A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes 
do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade  
publicidade, eficiência e razoabilidade e, também, ao seguinte: 

§ 1°. A moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder Municipal serão 
apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos objetivos de cada caso. 

§ 2°. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, 
explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. 

§ 3º. 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, sendo obrigatória a regressão, no prazo estabelecido em lei, 
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. 

§ 4º A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de 
órgão público municipal, por qualquer veículo de comunicação, somente poderá ter 
caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não constarão nome, 
símbolo ou imagem que caracterize a promoção pessoal de autoridade, servidor 
público ou partido político. 

§ 5º Os Poderes do Município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão, 
trimestralmente, o total das despesas com publicidade paga ou contratada naquele 
período com agências ou veículos de comunicação. 

§ 6.º  As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão 
disciplinadas em lei. 

§ 7.º  Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a disponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário,   na forma e gradação previstas em lei,  sem prejuízo da ação 
penal cabível. 

§ 8.º  A Lei Federal estabelecerá os prazos de prescrição para atos ilícitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, 
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 

§ 9.º O disposto no art. 97 desta Lei Orgânica, não se aplica às funções do 
magistério.

Art. 91. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo se aplicam as 
seguintes disposições: 
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I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do cargo, 
emprego ou função; 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração; 

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 do mandato 
eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para 
promoção por merecimento; 

Art. 92.  Para efeito de benefício previdenciário,  no caso de afastamento, os valores 
serão determinados como se no exercício estivesse. 

Art. 93.  A despesa com pessoal ativo e com o inativo do município não pode 
exceder os limites estabelecidos em  Lei Complementar Federal. 

Parágrafo Único.  A concessão de vantagem ou o aumento da remuneração, a 
criação de cargo ou a alteração de estrutura de carreira e a admissão de pessoal, a qualquer 
título,  por órgão da administração direta ou entidade da administração indireta, só podem 
ser feitos: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente  para  atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentária, ressalvadas as 
empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Art. 94.  Aos portadores de deficiência física, aplicar-se-á o disposto no art. 101 
desta Lei Orgânica. 

SUBSEÇÃO II 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Art. 95.  A atividade administrativa permanente é exercida: 

I - em qualquer dos Poderes do Município, nas autarquias e nas fundações 
públicas, por servidor público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou em 
comissão, ou de função pública; 

II - nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de 
direito privado sob o controle direto ou indireto do Município, por empregado 
público, ocupante de emprego público ou função de confiança. 
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Art. 96. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da 
lei. 

§ 1º  A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

§ 2º  O prazo de validade de concurso público é de até dois anos, prorrogável, 
uma vez, por igual período. 

§ 3º Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. 

§ 4º  A inobservância do disposto nos § 1º e 3º deste artigo implica nulidade do 
ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 

Art. 97. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

§ 1º É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma autorizada no 
artigo, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e 
responsabilidade administrativa e civil de autoridade contratante. 

§ 2º O disposto no artigo não se aplica a funções de magistério bem como nos 
programas e serviços de saúde, observando-se a legislação aplicável. 

Art. 98. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

Parágrafo Único.  Em entidade da administração indireta, pelo menos um 
cargo ou função de direção superior será provido por servidor ou empregado de 
carreira da respectiva instituição. 

Art. 99.  A revisão geral da remuneração do servidor público, sob um índice 
único, far-se-á sempre no mês de maio de cada ano, ficando, entretanto, assegurada a 
preservação periódica de seu poder aquisitivo, na forma da lei e observará os limites 
previstos na Constituição da República. 

§ 1º A lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, observada, como limite máximo, a remuneração 
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percebida, em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito,  obedecido em qualquer caso, o 
disposto no art. 37, X e XI da Constituição Federal. 

§ 2º  Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores 
aos percebidos no Poder Executivo. 

§ 3º É vedada a vinculação ou equiparação de vencimento para efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta Lei Orgânica 

§ 4º Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 
computados nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo ulterior, sob o 
mesmo título ou idêntico fundamento. 

§ 5º Os vencimentos do servidor público são irredutíveis e a remuneração 
observará os dispostos nos § 1º e 2º deste artigo e as normas estabelecidas pela 
Constituição da República. 

§ 6º  É assegurado aos servidores públicos e às suas entidades representativas o 
direito de reunião nos locais de trabalho. 

Art. 100.  É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, 
se houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI do art. 37 da Constituição Federal: 

I- a de dois cargos de professor; 
II- a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
III- a de dois cargos ou de empregos privativos de profissionais de saúde, 

com profissões regulamentadas; 

Parágrafo Único. A proibição de acumular se estende a empregos e funções e 
abrange autarquias, e fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia 
mista suas subsidiárias,  e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público.

Art. 101. A lei reservará 5% ( cinco por cento ), dos cargos e empregos públicos 
para provimento com portador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 

Art. 102.  Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos 
direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento 
ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal 
cabível.

Art. 103.  O servidor admitido por entidade da administração indireta não 
poderá ser colocado à disposição da administração direta, salvo se para o exercício de 
cargo ou função de confiança. 
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Art. 104.  É vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não 
sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão 
ou desempenhar função de confiança. 

Art. 105.  O Município instituirá regime jurídico e planos de carreira para os 
servidores de órgãos da administração direta, de autarquias e de fundações públicas. 

§ 1º  A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes: 

I- valorização e dignificação da função pública e do servidor público; 
II- profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público; 
III- constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento 

de administradores; 
IV- sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e 

desenvolvimento na carreira; 
V- remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das 

tarefas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. 

§  2º  A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 
sistema remuneratório dos servidores públicos observará: 

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. 

§  3º  Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para 
exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direitos e 
vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo. 

§ 4º  Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respectiva 
habilitação profissional. 

§ 5º  O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Secretários 
Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. 37, X e XI da Constituição Federal. 

Art. 106.  Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no 
art. 7.º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da 
Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo o exigir e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de 
sua condição social e à produtividade no serviço público, especialmente: 
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I- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada nos termos que dispuser a Lei; 

II- adicionais por tempo de serviço; 
III- férias-prêmio, com duração de seis meses, adquiridas a cada período de 

dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitida a sua 
conversão em espécie, por opção do servidor, na forma da lei; 

IV- assistência e previdência sociais, extensivas ao conjugue ou companheiro 
e aos dependentes; 

V- assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e dependentes 
desde o nascimento até seis anos de idade; 

VI- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas;

VII- adicional sobre a remuneração, quando completar trinta anos de 
serviço, ou antes disso, se implementado o interstício necessário para a 
aposentadoria.

Parágrafo Único.  Cada período de cinco anos de efetivo exercício dá ao 
servidor o direito ao adicional de dez por cento sobre seu vencimento, o qual a este se 
incorpora para o efeito de aposentadoria. 

Art. 107. A Lei assegurará ao servidor público da administração direta 
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo 
Poder, ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

Parágrafo Único.  A Lei assegurará sistema isonômico de carreiras de nível 
universitário compatibilizados com os padrões médios de remuneração da iniciativa 
privada.

Art. 108. É garantida a liberação de servidor ou empregado público, se assim o 
decidir a respectiva categoria, na forma do estatuto da entidade, para o exercício de 
mandato eletivo em diretoria  de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e 
dos demais direitos e vantagens de seu cargo ou emprego. 

Art. 109. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em 
lei complementar federal. 

Art. 110.  São estáveis após 03 (três) anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º  O servidor público estável só perderá o cargo: 

I -  em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa;
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III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma 
de lei complementar, assegurada ampla defesa. 

§ 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, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

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

§ 4.º  Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação 
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

Art. 111.  O Município manterá plano único de previdência e assistência social 
de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial e o disposto no artigo 40 da Constituição Federal para o agente público e o 
servidor submetido a regime próprio, e para a sua família ou se filiará aos sistemas 
estadual ou federal. 

§ 1º  O plano de previdência e assistência social visa a dar cobertura aos riscos 
a que estão sujeitos os beneficiários mencionados no artigo anterior e atenderá, nos 
termos da lei, a: 

I- cobertura dos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, 
falecimento e reclusão; 

II- proteção à maternidade, à adoção e à paternidade; 
III- assistência à saúde; 
IV- ajuda à manutenção dos dependentes dos beneficiários. 

§ 2º  O plano será custeado com o produto da arrecadação de contribuições 
sociais obrigatórias do servidor e agente público, do Poder, órgão ou entidade a que se 
encontra vinculado, e de outras fontes de receita definidas em lei. 

§ 3º A contribuição mensal do servidor e do agente público, será diferenciada 
em função da remuneração, na forma em que a lei fixar, e não será superior a um 
terço do valor exigido. 

§ 4º  Os benefícios do plano serão concedidos nos termos e condições 
estabelecidas em lei e compreendem: 

I- quanto ao servidor e agente público: 

a) aposentadoria;
b) auxílio-natalidade; 
c) salário-família diferenciado; 
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d) auxílio-transporte; 
e) licença para tratamento de saúde; 
f) licença à gestante, à adotante e paternidade; 
g) licença por acidente em serviço; 

II- quanto ao dependente: 

a) pensão por morte; 
b) auxílio-reclusão; 
c) auxílio-funeral; 
d) pecúlio. 

Art. 112.  Os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência de que 
trata o art. 111 serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores 
fixados por ocasião da sua concessão, com base na remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, correspondendo à totalidade 
da remuneração: 

I- Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em 
lei; 

II- Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 

III- Voluntariamente,  desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

a) Sessenta anos de idade e  trinta e cinco anos de contribuição, se 
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e  trinta, se mulher; 

b) Sessenta e cinco anos de idade, se homem e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

§ 1º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, 
não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que 
se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

§ 2.º  Os requisitos de idade de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco 
anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio.

§ 3º  A Lei disporá sobre a aposentadoria em cargo, função ou emprego 
temporário. 

§ 4º  O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será contado 
para efeitos de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de  
disponibilidade. 
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§ 5º É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do 
requerimento de aposentadoria, e sua não concessão importará a reposição do período 
de afastamento. 

§ 6º  Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do 
tempo de contribuição na administração pública e privada, rural e urbana, hipótese 
em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei federal. 

§ 7º  O servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos 
que causaram sua aposentadoria por invalidez, terá direito, para todos os fins, salvo 
para o de promoção, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento. 

§ 8º  Lei disporá sobre a concessão de benefício da pensão por morte, que será 
igual ao valor dos proventos do servidor e agente falecido ou ao valor dos proventos a 
que teria direito o servidor em atividade na data do seu falecimento, observado o 
disposto no § 3.º do artigo 40 da Constituição Federal.

§ 9º  Observados o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e 
pensões, nunca inferiores ao salário mínimo, serão revistos, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade, sendo 
também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da 
lei. 

§ 10.  A pensão por morte abrangerá o cônjuge, o companheiro e demais 
dependentes, na forma da lei. 

§ 11.  Nenhum benefício ou serviço da previdência social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 

Art. 113.  Incumbe à entidade da administração indireta gerir, com 
exclusividade, o sistema de previdência e assistência social dos servidores e agentes 
públicos municipais. 

§ 1º  Os cargos de direção da entidade serão ocupados por servidores 
municipais de carreira dela contribuintes, ativos e aposentados. 

§ 2º  O Município poderá, ao invés de sistema previdenciário próprio, filiar-se 
ao Regime Geral de Previdência Social. 

SEÇÃO V 

A SEGURANÇA PÚBLICA 

Art.114.  O Município poderá constituir guarda municipal,  força auxiliar destinada 
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à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da lei complementar. 

§ 1.º  A lei complementar de criação da guarda municipal disporá sobre acesso, 
direitos, deveres, vantagens de trabalho, com base na hierarquia e disciplina. 

§ 2.º  A investidura nos cargos da guarda municipal far-se-á mediante concurso 
público ou de provas e títulos. 

Art.115.  O município estabelecerá convênio com a Polícia Militar, para a dotação 
de meios materiais que permitam à fração PM que atua nesse Município maior efetividade 
na execução de suas missões e garantia,  por conseguinte, melhores níveis de segurança da 
população. 

Parágrafo Único.  A lei municipal estabelecerá critérios para adotar referido 
convênio.

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 

CAPÍTULO I 

DOS ATOS MUNICIPAIS 

SEÇÃO I 

DA PUBLICIDADE E DO REGISTRO 

Art. 116 - A Administração Municipal compreende: 

I - Administração Direta:  Secretaria e órgãos equiparados; 
II - Administração Indireta ou Fundacional: entidades dotadas de personalidade 

jurídica própria. 
Parágrafo Único.  As entidades compreendidas na Administração Indireta serão  

criadas por lei específica e vinculadas às Secretarias ou Órgãos equiparados em cuja área de 
competência estiver enquadrada sua principal atividade. 

Art. 117. O Município deverá organizar a sua administração, exercer suas atividades 
e promover sua política de desenvolvimento urbano dentro de um Processo de 
planejamento permanente, atendendo aos objetivos mediante Sistema de Planejamento. 

§ 1.º  Sistema de Planejamento é o conjunto de órgão, normas, recursos humanos e 
técnicas voltados à coordenação de ação planejada da Administração Municipal. 

§ 2.º Será assegurada, pela participação em órgão componente do sistema de 
Planejamento, a cooperação de associações representativas, legalmente organizadas 
mediante a indicação de um membro por associação, com o Planejamento municipal. 
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Art. 118.  A publicação de leis e atos municipais far-se-á ou por afixação na sede do 
Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso. 

Parágrafo Único.  Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. 

Art. 119.   O Prefeito fará publicar: 

I – Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente, por edital, o movimento de caixa 
do mês anterior; 

II - mensalmente, o balancete resumido do receita e da despesa; 
III - mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e recursos 

recebidos; 
IV - anualmente, até o dia trinta (30) de março, fixará nos murais da Prefeitura 

e da Câmara, as contas de administração, constituídas do balanço financeiro, do 
balanço patrimonial,  do balanço orçamentário e  demonstração das variações 
patrimoniais, em forma sintética. 

Art. 120.  A publicação das leis e atos municipais será feita pela fixação dos 
mesmos em local próprio, nas repartições administrativas e de fácil acesso ao público. 

§ 1º  Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. 

§ 2º  A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. 

Art. 121.  O Município manterá os livros necessários ao registro de seus 
serviços. 

Parágrafo Único.  Os livros poderão ser substituídos por fichas ou sistema 
informatizado, com garantia de fidedignidade.

Art. 122.  A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado,  
no prazo máximo de quinze (15) dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que 
requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade de autoridade ou 
servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverão atender às 
requisições judiciais se outro não for fixado pelo juiz. 

Parágrafo Único.  As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pela 
Administração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício do Prefeito, que 
serão fornecidas pelo Presidente da Câmara. 

SEÇÃO II 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 123.  Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos 
com a obediência às seguintes normas: 

I - Decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos: 
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a)  regulamentação de lei; 
b)  instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei; 
c) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração 

municipal;
d) abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por lei, 

assim como créditos extraordinários; 
e) declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação 

ou de servidão administrativa. 
f) aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a 

administração municipal; 
g) normas de efeito externos, não privativos da lei; 
h) fixação e alteração de preços; 

II - Portaria, nos seguintes casos: 

a) provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de  efeitos individuais; 
b) Lotação e relotação nos quadros de pessoal; 
c) abertura de sindicância e processos administrativos aplicação de penalidades e 

demais atos individuais de efeitos internos; 
d) outros casos determinados em lei ou decreto. 

III - Contrato, nos seguintes casos: 

a) admissão de servidores para serviços de caráter temporário nos termos do 
art. 97, caput, desta Lei Orgânica; 

b) execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. 

Parágrafo Único. Os atos constantes dos itens II e III deste Artigo, poderão ser 
delegados.

SECÃO III 

DO PARENTESCO COM O PREFEITO 

Art. 124.  O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Secretários 
Municipais,  bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 
parentesco, afim ou consangüíneo, até segundo grau, ou por adoção, não poderão 
contratar com o município, subsistindo a proibição até seis (06) meses após findas as 
respectivas funções. 

Parágrafo Único.  Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e 
condições sejam uniformes para todos os interessados. 

CAPÍTULO II 

DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
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Art. 125.  Nenhum empreendimento de obras e serviços do Município poderá ter 
início sem elaboração do plano respectivo, no qual obrigatoriamente, conste: 

I - a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o 
interesse comum; 

II - os pormenores para a sua execução; 
III - os recursos para o atendimento das respectivas despesas; 
IV - os prazos para o seu início e conclusão, acompanhado da respectiva 

justificação; 

§ 1.º  Nenhuma obra, serviço ou melhoramento será executada sem prévio 
orçamento de seu custo e com a devida autorização do Legislativo, salvo os casos de 
extrema urgência decretada e justificada; 

§ 2.º  As obras públicas podendo ser executadas pela Prefeitura e por terceiros,  
mediante licitação. 

Art. 126.  A permissão de serviço público a título precário, será outorgada na forma 
da lei, após edital de chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente, 
sendo que a concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato, 
precedido de concorrência pública. 

§ 1.º  Serão nulas de pleno direito as permissões as concessões, bem como quaisquer 
outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo. 

§ 2.º Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à 
regulamentação e fiscalização do Município, incumbido, aos que os executem, sua 
permanente atualização e adequação à necessidades dos usuários. 

§ 3.º O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou 
concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como 
aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. 

§ 4.º  As concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas 
de ampla publicidade em jornais e rádios locais, inclusive em órgão da imprensa da Capital 
do Estado, mediante edital ou comunicado resumido. 

Art. 127.  As tarifas dos serviços públicos ser fixados pelo Executivo, tendo-se em 
vista a justa remuneração. 

Art. 128.  Nos serviços, obras e concessões do Município, bem como as compras e 
alienações, será adotada a licitação, nos termos  da lei; 

Art. 129. O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, 
mediante convênio com o Estado, a União, Órgãos e Entidades da Administração Indireta 
do Estado ou da União, ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com 
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outros municípios. 

Art. 130.  A pessoa física ou jurídica em débito com o sistema de seguridade 
social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o Poder Público 
Municipal nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

CAPÍTULO III 

DOS BENS MUNICIPAIS 

Art. 131.  Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos 
e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município. 

Parágrafo Único.  O disposto nesta seção se aplica às fundações públicas. 

Art. 132.  Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a 
competência da Câmara quantos àqueles utilizados em seus serviços. 

Art. 133.  A aquisição de bem imóvel, a título oneroso, depende de avaliação 
prévia de autorização legislativa,  observando-se as normas contidas no art. 138 desta 
Lei Orgânica e da legislação federal aplicável à espécie. 

Art. 134.  São inalienáveis os bens públicos, não edificados, salvo os casos de 
implantação de programas de habitação popular, mediante autorização legislativa, 
observando-se as normas contidas no art. 138 desta Lei Orgânica e da legislação 
federal aplicável à espécie. 

§ 1º  São também inalienáveis bens imóveis públicos, edificados ou não, 
utilizados pela população em atividades de lazer, esporte e cultura, os quais somente 
poderão ser destinados a outros fins se o interesse público o justificar e mediante 
autorização legislativa. 
 § 2º  A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para a edificação e outra destinação de interesse 
coletivo, resultantes de obra pública, dependerá apenas de prévia avaliação e 
autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão 
alienadas obedecidas as mesmas condições. 

Art. 135.  O bens imóveis públicos edificados, de valor histórico, arquitetônico 
ou artístico somente podem ser utilizados mediante autorização, para finalidades 
culturais.

Art. 136.  Os bens do patrimônio municipal devem ser cadastrados, zelados e 
tecnicamente identificados, especialmente as edificações de interesse administrativo, 
as terras públicas e a documentação dos serviços públicos. 
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Parágrafo Único.  O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis do 
Município, de que trata o artigo, devem ser anualmente atualizados garantido o 
acesso às informações neles contidas. 

Art. 137.  É vedado ao Poder Público edificar, descaracterizar ou abrir vias 
públicas em praças, parques, reservas ecológicas e espaços tombados do Município, 
ressalvadas as construções estritamente necessárias à preservação e ao 
aperfeiçoamento das mencionadas áreas. 

Art. 138.  A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá as 
seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 
administração direta e entidades autárquicas e fundacioniais, e, para todos, inclusive 
as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade 
de concorrência dispensada esta nos casos: 

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 
Administração Pública, de qualquer esfera de governo;  

c) permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos destinados à compra 
ou locação destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o 
preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; 

d) investidura; 

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer 
esfera de governo, 

f) alienação, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de 
bens imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais de interesse social, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública especificamente criados para esse fim.  

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada 
esta nos seguintes casos: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso social, após avaliação de 
sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra 
forma de alienação. 

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a 
legislação específica; 

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da 
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Administração Pública, em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública, em utilização previsível por quem deles dispõe. 

§ 1.º  Os imóveis doados com base na alínea "b", do Inciso I deste artigo, 
cessadas as razões que justificaram a sua doação reverterão ao patrimônio da pessoa 
jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. 

§ 2.º  A Administração poderá conceder direito real de uso de bens imóveis, 
dispensada licitação, quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da 
Administração Pública. 

§ 3º  Entende-se por investidura, para os fins desta Lei Orgânica: 

I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou 
resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por 
preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor constante da Lei Federal que define valor para 
licitação na modalidade de convite; 

II – a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder 
Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a 
usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas 
unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. 

§ 4º  A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão 
obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob 
pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público 
devidamente justificado. 

§ 5º  Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o 
imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações 
serão garantidas por hipoteca em 2º grau em favor do doador. 

§ 6º  Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em 
quantia não superior ao limite previsto em Lei Federal que define o valor para 
licitação na modalidade de tomada de preços; 

§ 7º  Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação 
limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco 
por cento) da avaliação. 

§ 8º  Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado 
de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato 
da autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

I - avaliação dos bens alienáveis; 

II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 
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III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou 
leilão.

 § 9.º  O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, 
outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e 
concorrência pública. 

§ 10.  A concorrência poderá ser dispensada, por lei, quando o uso se destinar 
a concessionária de serviço público, a entidades assistências, ou quando houver 
relevante interesse público, devidamente justificado. 

 § 11.  A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificações, resultantes de obras públicas, 
dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa, dispensada a licitação. 
As áreas resultantes de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas 
condições, quer sejam aproveitáveis ou não. 

§ 12.  A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de 
prévia avaliação e autorização legislativa, observando-se as normas constantes do Art. 
87, Inciso II desta Lei Orgânica. 

§ 13.  É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos 
parques, praças, jardins ou largos públicos, salvo pequenos espaços destinados à 
venda de jornais e revista ou refrigerantes. 

 § 14.  O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante 
concessão ou permissão a título precário, com autorização legislativa por tempo 
determinado, conforme o interesse público o exigir. 

§ 15.  A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominicais 
dependerá da lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade 
do ato, ressalvada as normas constantes do desta Lei Orgânica. 

§ 16.  A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente 
poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, 
mediante autorização legislativa. 

§ 17.  A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, 
será feita, a título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 

CAPÍTULO IV 

DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

SEÇÃO I 

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Art. 139.  São tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuições de 
melhoria decorrentes de obras públicas, instituídos por lei municipal, atendidos os 
princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. 
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Art. 140.  São de competência do Município os impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão, inter vivos, a qualquer título por ato oneroso: 

a) de bens imóveis por natureza ou acessão física; 
b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia; 
c) acessão de direitos à aquisição de imóvel. 

III - imposto sobre serviço de qualquer natureza, não compreendidos na 
competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 146 da 
Constituição Federal; 

IV – Taxas: 

a) em razão de exercício do poder de polícia; 
b) pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis,  

prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; 

V - contribuição de melhoria, decorrente de obra pública; 
VI - contribuição para custeio de sistema de previdência e assistência social; 
VII – contribuição para custeio da iluminação pública. 

§ 1.º  O imposto previsto no inciso I será progressivo, na forma a ser estabelecida 
em lei, de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 

§ 2.º  O imposto previsto no inciso II: 

a) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoas jurídicas em realização 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 for a compra e venda desses bens ou direitos, locação - 
bens imóveis ou arrendamento mercantil; 

b) incide sobre imóveis situados na zona territorial do Município. 

§ 3.º  A contribuição prevista no inciso VI, será cobrada dos servidores 
públicos municipais em benefício destes. 

Art. 141.  É vedado ao Município: 

I - exigir ou aumentar tributo sem que a lei estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, observada a proibição constante do artigo 150, inciso II da Constituição 
Federal;

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que 
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os houver instituído ou aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou; 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b. 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco. 
V - instituir imposto sobre: 

a) patrimônio e serviço da União e dos Estados; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio e serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social 
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

VI - conceder qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou 
previdênciária, o perdão da multa, o parcelamento e a compensação de débitos fiscais 
poderão ser concedidos por ato do Poder Executivo, mediante lei municipal, 
observando-se as normas constantes da Constituição Federal e de Lei Complementar 
que trata sobre a gestão fiscal responsável e das finanças públicas; 

VII - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em 
razão de sua procedência ou destino. 

VIII - instituir taxas que atentem contra: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e 
esclarecimentos de situações de interesse pessoal. 

SEÇÃO II 

DA RECEITA E DA DESPESA 

Art. 142.  A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos 
municipais, da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes do 
Fundo de participação dos Municípios e da utilização de seus serviços,  bens, atividades e 
de outros ingressos. 

Art. 143.  Pertencem ao Município: 

I - O produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, qualquer título, pela 
administração direta; 

II - Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre o 
propriedade territorial rural relativamente aos imóveis situados no Município. 

III- Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 
propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal; 
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IV - Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do município do Estado 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. 

Parágrafo Único. As parcelas de receitas pertencentes ao Município, 
mencionada no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus 
territórios; 

II – até um quarto, de acordo com o que dispuser Lei Estadual.

Art.144. A fixação dos preços públicos pela utilização de bens, serviços e atividades 
municipais, será feito pelo Prefeito mediante autorização legislativa. 

Parágrafo Único.  As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir seus custos, sendo 
reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes. 

Art. 145.  Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo 
lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação. 

§ 1.º  Considera-se notificação a entrega do aviso de Lançamentos no domicilio 
fiscal do contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente; 

§ 2.º Do lançamento do Tributo cabe recurso ao Prefeito assegurado para sua 
interpretação e prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação. 

Art. 146.  A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição 
Federal e às normas de direito financeiro. 

Art. 147.  Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso 
disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que correr por conta de créditos 
extraordinários. 

Art. 148.  Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela 
conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo. 

Art. 149. As disponibilidades de caixa do Município, serão depositadas em 
instituições financeiras oficiais, salvo caso previsto em lei. 

SEÇÃO III 

DO ORÇAMENTO 

Art. 150.  Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - plano plurianual; 
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II - as diretrizes orçamentária; 
III - o orçamento anual. 

Art. 151.  A Lei que instituir o plano plurianual estabelecerá os objetivos e metas da 
administração pública municipal para a execução de projetos programas, obras, serviços ou 
despesas cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro. 

Parágrafo Único. As dotações anuais dos orçamentos plurianuais deverão ser 
incluídos no orçamento de cada exercício para utilização do respectivo crédito. 

Art. 152.  A lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o plano Plurianual    
compreenderá as netas e prioridades da Administração Pública Municipal incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração de lei 
orçamentária anual e disporá sobre as alterações na  legislação tributária. 

§  1.º  Para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser  formada uma  
Comissão com a participação de membros do Legislativo e representantes de todas as 
entidades existentes no Município. 

§ 2.º  A Comissão a que se refere o §1.º terá as seguintes funções dentre outras 
estabelecidas em lei: 

a) acompanhar e avaliar as receitas do Município,  para o fim   de estabelecer a justa 
remuneração do servidor público; 

b)  indicar as obras e serviços prioritários a serem executados; 
c)  destinar recursos para   fomentar o turismo,   proteção ao meio ambiente, saúde e 

educação. 

Art. 153.  O Poder executivo publicará até trinta dias apôs o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução. 

Art. 154. O orçamento anual será uno, incorporando-se, obrigatoriamente, na 
receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se,   
discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços 
municipais.

§ 1.º Integrará a  lei orçamentária, demonstrativo específico, com detalhamento das 
ações governamentais em nível mínimo de: 

I - objetivos e metas; 
II - fontes de recursos; 
III  - Órgão ou entidades beneficiada; 
IV - identificação dos investimentos, por zonas do Município; 
V - unidade responsável pela realização de despesas. 

§ 2.º A Lei Orçamentária Anual não conterá disposição estranha à previsão da 
receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para a abertura de crédito 
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suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda por antecipação de receita, nos 
termos da Lei. 

Art. 155.  Os projetos de Leis relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e o crédito adicional serão apreciados pela Câmara 
Municipal, observando o seguinte: 

I - caberá à Comissão Permanente de Orçamento e Finanças: 

a)  examinar e emitir parecer sobre os projetos de que tratar este artigo e sobre as 
contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal; 

b) examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos e exercer 
o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais 
Comissões da Câmara. 

II  - as emendas serão apresentadas na Comissão que sobre elas emitirá parecer, e 
apreciadas na forma regimental, pelo plenário da Câmara Municipal. 

III - As emendas ao projeto de  Lei do orçamento anual ou o projeto que modifique,     
somente podem ser aprovadas caso: 

a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

b)  indiquem os recursos necessários, admitidos apenas provenientes de anulação de 
despesas, excluídas as que incidam sobre: 

1 - dotação para pessoal e seus encargos; 
2 - serviços da dívida. 

c)  sejam relacionadas: 

1 - com correção de erros ou omissão; 
2 - com os disposições de projeto de lei. 

IV - os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e específica 
autorização Legislativa. 

§ 1.º O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor 
modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na Comissão a 
que se refere o inciso I, a votação da parte cuja alteração for proposta. 

Art. 156.  Os projetos de Lei do plano plurianual das Diretrizes Orçamentárias e do 
Orçamento Anual, serão enviados pelo Prefeito à Câmara Municipal, nos termos da Lei 
complementar. 

§ 1º A Câmara não enviando, no prazo consignado na lei complementar 
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federal, os projetos da lei de diretrizes orçamentárias à sanção, não poderá entrar em 
recesso até ultime suas deliberações. 

§ 2º O município deverá incluir no plano plurianual, lei de diretrizes 
orçamentárias e lei orçamentária anual os projetos, programas, obras, serviços ou 
despesas, cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro.

Art. 157. Aplicam-se ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano 
Plurianual e Orçamento Anual, no que contrariar o disposto nesta seção, as regras do 
processo Legislativo. 

Art. 158.  São vedados: 

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;  
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que exceder os 

créditos orçamentários ou adicionais; 

III - o realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta; 

IV - o vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa ressalvada a 
repartição do produto e arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 153 e 159 da 
Constituição Federal, a desatinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do 
ensino, como determinado pelo art. 160 desta Lei Orgânica e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação da receita,  prevista no art. 154, § 2.º desta Lei 
Orgânica;

V - o 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 créditos ilimitados; 
VIII - o utilização, sem autorização legislativa específica, de recurso do orçamento 

fiscal e da seguridade social, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas,  
fundações e fundos. 

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa; 

§ 1.º 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. 

§ 2.º  Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro 
em que forem autorizados. 

§ 3.º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. 

Art. 159.  Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos 
os créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara Municipal,  ser-lhe-ão entregues 
até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, sob pena de crime de responsabilidade. 
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Art. 160.  A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder 
os limites estabelecidos em lei complementar. 

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, poderão ser 
feitas se houver prévia dotação orçamentárias suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 

TÍTULO IV 

DA SOCIEDADE 

CAPÍTULO I 

DA ORDEM SOCIAL

Art. 161.  A ordem tem como base o primado do trabalho, e como objetivo e bem-
estar e a justiça sociais. 

SEÇÃO I 

DA SAÚDE 

Art. 162. A Saúde é direito de todos e dever do Poder Público assegurado 
mediante políticas econômicas, sociais, ambientais e outras que visem à prevenção e à 
eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sem qualquer 
discriminação.

Parágrafo Único.  O direito à saúde implica a garantia de: 

I- condições dignas de trabalho, renda, moradia, alimentação, educação, 
lazer e saneamento; 

II- participação da sociedade civil na elaboração de políticas, na definição 
de estratégias de implementação e no controle das atividades com 
impacto sobre a saúde, entre elas as mencionadas no item I; 

III- acesso às informações de interesse para a saúde e obrigação do Poder 
Público de manter a população informada sobre os riscos e danos à 
saúde e sobre as medidas de prevenção e controle; 

IV- respeito ao meio ambiente e controle de poluição ambiental; 
V- acesso igualitário às ações e aos serviços de saúde; 
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VI- dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento 
de saúde; 

VII- opção quanto ao número de filhos. 

Art. 163.  As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabem ao 
Poder Público sua regulamentação, fiscalização e controle, na forma prevista na 
Constituição Federal e forma da lei. 

Art. 164.  As ações e serviços de saúde são de responsabilidade do sistema 
municipal de saúde, que se organiza de acordo com as seguintes diretrizes: 

I- comando político administrativo único das ações a nível de órgão 
central do sistema, articulado aos níveis estadual e federal, formando 
uma rede regionalizada e hierarquizada; 

II- participação da sociedade civil; 
III- integralidade da atenção à saúde, entendida com a abordagem do 

indivíduo inserido no coletivo social, bem como a articulação das ações 
de promoção, recuperação e reabilitação da saúde; 

IV- integração, em nível executivo, das ações de saúde e meio ambiente, nele 
incluído o de trabalho; 

V- proibição de cobrança do usuário pela prestação de serviços de 
assistência à saúde ou contratados; 

VI- desenvolvimento dos recursos humanos e científicos tecnológicos dos 
sistemas, adequados às necessidades da população. 

Art. 165.  Compete ao Município, no âmbito do sistema único de saúde, além de 
outras atribuições previstas na legislação federal:

I- a elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, em 
consonância com os planos estadual e federal e com a realidade 
epidemiológica; 

II- a direção, gestão, controle e avaliação das ações de saúde a nível 
municipal;

III- a administração do fundo municipal de saúde e a elaboração de 
proposta orçamentária; 

IV- o controle da produção ou extração, armazenamento, transporte e 
distribuição de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que 
possam apresentar riscos à saúde da população; 

V- o planejamento e execução das ações de vigilância epidemiológica e 
sanitária, incluindo os relativos à saúde dos trabalhadores e ao meio 
ambiente, em articulação com os demais órgãos e entidades 
governamentais;

VI- o oferecimento aos cidadãos, por meio de equipes multi-profissionais e 
de recursos de apoio, de todas as formas de assistência e tratamento 
necessárias e adequadas, incluindo práticas alternativas reconhecidas; 
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VII- a promoção gratuita e prioritária de cirurgia interruptiva de gravidez, 
aos casos permitidos por lei, pelas unidades do sistema público de 
saúde;

VIII- a normatização complementar e a padronização dos procedimentos 
relativos à saúde, por meio de código sanitário municipal; 

IX- a formulação e implementação de política de recursos humanos na 
esfera municipal; 

X- o controle dos serviços especializados em segurança e medicina do 
trabalho.

XI - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica,  e as de saúde do 
trabalhador;

XII - ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde; 
XIII - colaborar na produção do meio ambiente, nele compreendido o de 

trabalho;
XIV - adotar rígida política de fiscalização e controle de infeção hospitalar de 

endemias;
XV - promover, quando necessário, a transferência do paciente carente de 

recursos,  para outro estabelecimento de assistência médica ou ambulatorial, 
integrante do sistema único de saúde, mais próximo de sua residência; 

XVI - implantar, em conjunto com órgãos federais e municipais,     o sistema de 
informação na área de saúde. 

Art. 166.  O Poder Público poderá contratar a rede privada, quando houver 
insuficiência de serviços públicos para assegurar a plena cobertura assistencial à 
população, segundo as normas de direito público. 

§ 1º.  A rede privada contratada submete-se ao controle da observância das 
normas técnicas estabelecidas pelo Poder Público e integra o sistema municipal de 
saúde.

§ 2º. Os serviços privados sem fins lucrativos terão prioridade para 
contratação. 

§ 3º.  É assegurada à administração do sistema único de saúde o direito de 
intervir na execução do contrato de prestação de serviços, quando ocorrer infração de 
normas contratuais e regulamentares, particularmente no caso em que o 
estabelecimento ou serviço de saúde for o único capacitado no local ou região ou se 
tornar indispensável à continuidade dos serviços, observada a legislação federal e 
estadual sobre a contratação com a administração pública. 

§ 4º.  Caso a intervenção não estabelecer a normalidade da prestação de 
atendimento à saúde da população, poderá o Poder Executivo promover a 
desapropriação da unidade ou rede prestadora de serviços. 

Art. 167.  O sistema único de saúde, no âmbito do Município, será financiado 
com recursos do orçamento municipal e dos orçamentos da seguridade social da 
União e do Estado, além de outras fontes, os quais constituirão o fundo municipal de 
saúde.
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Parágrafo Único.  É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e 
subsídios, bem como a concessão de prazos ou juros privilegiados a entidades privadas 
com fins lucrativos. 

Art. 168.  As pessoas físicas ou jurídicas que regem riscos ou causem danos à 
saúde de pessoas ou grupos, assumirão o ônus do controle e da reparação de seus atos. 

Art. 169.  Valorização do profissional da área da saúde, com garantia de planos 
de carreira, de condições para reciclagem e de um adicional em remuneração, na 
forma da lei, para o profissional que atender acima da média estipulada. 

Art. 170.  A inspeção médica, nos estabelecimentos de ensino municipal terá 
caráter obrigatório. 

Parágrafo Único.  Constituirá exigência indispensável a apresentação no ato de 
matrícula  de atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa.

Art. 171.  Todo representante a ser indicado pelo Executivo, em comissões 
diversas na sociedade  deverá ter especialidade comprovada dentro de sua área. 

SEÇÃO II 

DO SANEAMENTO BÁSICO

Art. 172.  Compete ao Poder Público formular e executar a política e os planos 
de saneamento básico, assegurado: 

I - o abastecimento de água para a adequada higiene, conforto e qualidade 
compatível com os padrões de potabilidade; 

II - a coleta e disposição dos esgotos sanitários dos resíduos sólidos e drenagem 
das águas pluviais, de forma a preservar o equilíbrio ecológico e prevenir ações 
danosas à saúde; 

III - o controle de vetores. 

§ 1º  As ações de saneamento básico serão procedidas de planejamento que 
atenda aos critérios de avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, 
objetivando a reversão e a melhoria do perfil epidemiológico. 

§ 2º  O Poder Público desenvolverá mecanismos institucionais que 
compatibilizem as ações de saneamento básico, habitação, desenvolvimento urbano, 
preservação do meio ambiente e gestão dos recursos hídricos, buscando integração 
com outros municípios nos casos em que se exigirem ações conjuntas.

§ 3º  As ações municipais de saneamento básico serão executadas diretamente 
ou por meio de concessão ou permissão, visando ao atendimento adequado à 
população.
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Art. 173.  O Município manterá sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento 
e destinação final do lixo. 

§ 1º  A coleta do lixo será seletiva. 

§ 2º  Os resíduos recicláveis devem ser acondicionados de modo a serem 
reintroduzidos no ciclo do sistema ecológico. 

§ 3º  Os resíduos não recicláveis devem ser acondicionados de maneira a 
minimizar o impacto ambiental. 

§ 4º  O lixo hospitalar terá destinação final em incinerador público. 

§ 5º  As áreas resultantes de aterro sanitário serão destinadas a parques e áreas 
verdes. 

§ 6º  A comercialização dos materiais recicláveis por meio de cooperativas de 
trabalho será estimulada pelo Poder Público. 

Art. 174. Sempre que possível, o Município promoverá a formação da 
consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino fundamental. 

SEÇÃO III 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 175.  A assistência social é de direito do cidadão e será prestada pelo 
Município, prioritariamente, às crianças e adolescentes de rua, aos desassistidos de 
qualquer renda ou benefício previdenciário, a maternidade desamparada, aos desabrigados, 
aos portadores de deficiência, aos idosos, aos desempregados e aos doentes. 

§ 1º  O Município estabelecerá plano de ação na área da assistência social, 
observando os seguintes princípios: 

I- recursos financeiros consignados no orçamento municipal, além de outras 
fontes;

II- coordenação, execução e acompanhamento a cargo do Poder Executivo; 
III- participação da população na formulação das políticas e no controle das 

ações em todos os níveis. 

§ 2º   O Município poderá firmar convênios com entidade beneficente de assistência 
social para a execução de plano. 

SEÇÃO III 

DA EDUCAÇÃO 
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Art. 176.  A educação, direito de todos, dever do Poder Público e da família, 
tem como objetivo o pleno desenvolvimento do cidadão, tornando-o capaz de refletir 
criticamente sobre a realidade e qualificando-o para o trabalho. 

Parágrafo Único.  É dever do Município promover prioritariamente o 
atendimento pedagógico em creches, a educação pré-escolar e o ensino de primeiro 
grau, além de expandir o ensino de segundo grau, com a participação da sociedade e 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 

Art. 177.  O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia 
de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiverem acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade no ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero à quatro anos de 

idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artista, 

segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando no ensino fundamental, através dos programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
VIII - Preservação dos aspectos humanísticos e profissionalizantes do ensino de 

segundo grau; 
IX - expansão e manutenção da rede municipal de ensino, com a dotação de 

infra-estrutura física e equipamento adequados; 
X - atendimento pedagógico gratuito em creches e pré-escola às crianças de até 

quatro anos de idade, em horário integral, e com a garantia de acesso ao ensino de 
primeiro grau; 

XI - propiciamento de acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e 
da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

§ 1.º  O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, acionável 
mediante mandato de injunção. 

§ 2.º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Município, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

Art. 178.  Compete ao Poder Público Municipal recensear os educandos no 
ensino fundamental, fazer-lhes a chamara e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
freqüência à escola. 

Art. 179.  O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados, 
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condições de eficiência escolar. 

Art. 180.  O ensino oficial do Município será gratuito em todos os graus e atuará 
prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. 

§ 1.º O ensino religioso, de matrícula e freqüência facultativas, constituirá 
disciplina das escolas municipais de ensino fundamental. 

§ 2.º  O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. 

§ 3.º  O Município orientará e estimulará, por todos os meios, a educação física, que 
será  obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos particulares que recebam 
auxílio do Município. 

Art. 181.  Para o atendimento pedagógico às crianças de até quatro anos de 
idade, o Município deverá: 

I - criar, implantar, implementar, orientar, supervisionar e fiscalizar as 
creches; 

II - atender, por meio de equipe multidisciplinar, às necessidades da rede 
municipal de creches; 

III - proporcionar cursos e programas de reciclagem, treinamento, 
gerenciamento administrativo e especialização, visando à melhoria e ao 
aperfeiçoamento dos trabalhadores de creches; 

IV - estabelecer normas de construção e reforma de logradouros e dos edifícios 
para o funcionamento de creches, buscando soluções arquitetônicas adequadas à faixa 
etária das crianças atendidas; 

V - estabelecer política municipal de articulação junto às creches comunitárias 
e às filantropas. 

§ 1º  O Município fornecerá instalações e equipamentos para creches e pré-
escolas, observados os seguintes critérios: 

I - prioridade para as áreas de maior densidade demográfica e de menor faixa 
de renda. 

II - escolha do local para funcionamento de creche e pré-escola, mediante 
indicações da comunidade; 

III - integração de pré-escola e creches; 

§ 2º  Cabe ao Poder Público Municipal o atendimento, em creches comuns, de 
crianças portadoras de deficiência, oferecendo, sempre que necessário, recursos da 
educação especial.

Art. 182.  O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas  as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais de educação nacional; 
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II - autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos competentes. 

Art. 183. Os recursos do Município serão destinados às escolas públicas, podendo 
ser dirigidas a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei federal, 
que:

I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 
educação; 

II - assegurem a destinação de seu patrimônio e outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional ou ao Município no caso de encerramento de suas atividades. 

 § 1.º  Os recursos de que trata este artigo serão destinados a bolsas de estudo para o 
ensino fundamental, na forma da lei, para os que demonstrem insuficiência de recursos, 
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na Localidade da 
residência do educando, ficando o Município obrigado a investir prioritariamente na 
expansão de sua rede na localidade. 

Art. 184.  O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso a freqüência à escola e permanência nela; 
II - liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e de divulgar o pensamento, a arte e 

o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções fisiológicas, políticos, religiosas e 

pedagógicas, que conduzam o educando à formação de uma postura Ética e social próprias; 
IV -preservações de valores educacionais regionais e locais; 
V - gratuidade do ensino público; 
VI - valorização dos profissionais do ensino, com a garantia na forma da lei de 

plano de carreira para o magistério público, com piso de vencimento profissional e com 
ingresso exclusivamente por  concurso público de prova e título,  realizado periodicamente 
sob o regime jurídico único adotado pelo Município para os seus servidores. 

VII - garantia do padrão de qualidade, mediante: 

a) reciclagem periódica dos profissionais da educação; 
b) funcionamento de bibliotecas, salas de multimeios, equipamentos 

pedagógicos próprios a rede física adequada ao ensino ministrado; 

IX - incentivo à participação da comunidade no processo educacional; 
X - garantia e estímulo à organização autônomas dos alunos, no âmbito das 
escolas municipais. 

Art. 185. O município manterá supervisão educacional nas escolas públicas, dando 
preferências às escolas em zona rural. 

Parágrafo Único.  A supervisão da Lei de que trata o “caput” deste artigo, será 
exercido por profissional habilitado, que ingressará no serviço público através de concurso. 

Art. 186. A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do 
Concurso Municipal de Educação. 
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Art. 187.  O Município elaborará plano bienal de educação, visando à 
ampliação e melhoria do atendimento de suas obrigações para com a oferta de ensino 
público e gratuito. 

Parágrafo Único.  A proposta do plano será elaborada pelo Poder Executivo, 
com a participação da sociedade civil, e encaminhada, para aprovação da Câmara, até 
o dia trinta e um de Março do ano imediatamente anterior ao do início de sua 
execução. 

Art. 188.  As escolas municipais deverão contar, entre outras instalações e 
equipamentos, com cantina, sanitário e espaço não cimentado para recreação. 

§ 1º  O Município garantirá o funcionamento de biblioteca municipal, acessível 
à população e com acervo necessário ao atendimento dos alunos. 

§ 2º As unidades municipais de ensino adotarão livros didáticos não 
consumíveis, favorecendo o reaproveitamento dos mesmos. 

§ 3º  É vedada a adoção de livro didático que dissemine qualquer forma de 
discriminação ou preconceito. 

§ 4º  O mobiliário escolar utilizado pelas escolas públicas municipais deverá 
estar em conformidade com as recomendações científicas para prevenção de doenças 
da coluna. 

Art. 189. O currículo da escola de primeiro e segundo graus das escolas 
municipais incluíra conteúdos programáticos sobre a prevenção do uso de drogas e de 
educação para o trânsito. 

Parágrafo Único.  O ensino religioso, de matrícula e freqüência facultativas, 
constituirá disciplina das escolas municipais de ensino fundamental. 

Art. 190. Os estabelecimentos municipais de ensino observarão os seguintes 
limites na composição de suas turmas, se possível: 

I- pré-escolar: até vinte alunos; 
II- de 1ª à 2ª séries do primeiro grau: até vinte e cinco alunos; 
III- de 3ª à 4ª séries do primeiro grau: até trinta alunos; 
IV- de 5ª à 8ª séries do primeiro grau: até trinta e cinco alunos; 
V- segundo grau: até quarenta alunos. 

Parágrafo Único.  O quadro de pessoal necessário ao funcionamento das 
unidades municipais de ensino será estabelecido em lei, de acordo com o número de 
turmas e séries existentes na escola.

Art. 191.  O Município, aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco 
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por cento),  no mínimo, da receita resultante de Impostos, compreendida a proveniente de 
transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Art. 192. O Município proporcionará às condições para que os professores da zona 
rural,  possam desenvolver o trabalho, com: 

I - condição para deslocamento da sede do Município até o estabelecimento e vice-
versa;

II – Será criada, na forma da lei, incentivo aos professores designados para a 
zona rural. 

Art. 193.  Fica obrigatória a adoção da disciplina “Educação Ambiental” na rede 
pública do ensino médio e fundamental, definida em lei. 

Parágrafo Único.  Esta obrigatoriedade, estende-se à rede particular. 

Art. 194.  O Executivo fica obrigado a publicar, todo bimestre a execução 
orçamentária do Departamento de Educação, no órgão oficial do Município até o 15.º dia 
do mês subsequente ao ocorrido a despesa. 

Art. 195. O Município oferecerá bolsas de estudo e ajuda de transporte aos 
Passavintenses residentes no Município, que estudarem em outro Município. 

Parágrafo Único.  Lei especifica estabelecerá os critérios a serem adotados para o 
cumprimento deste artigo. 

SEÇÃO IV 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Art. 196.  O Município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 
pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológicas, voltados preponderantemente para a 
solução de problemas locais. 

§ 1º O Município recorrerá preferencialmente aos órgãos e entidades de 
pesquisa estaduais e federais nele sediados, promovendo a integração intersetorial por 
meio da implantação de programas integrados e em consonância às necessidades das 
diversas demandas científicas, tecnológicas e ambientais afeta às questões municipais. 

§ 2º  O Município poderá consorciar-se a outros para o trato das questões 
previstas neste artigo, quando evidenciada a pertinência técnica e administrativa. 

Art. 197.  O Município criará núcleos descentralizados de treinamentos e 
difusão de tecnologia, de alcance comunitário, de forma a contribuir para a absorção 
efetiva da população de baixa renda. 
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SEÇÃO V 

DA CULTURA 

Art. 198.  O acesso aos bens da cultura e a condições objetivas para produzí-la 
é direito do cidadão e dos grupos sociais. 

Parágrafo Único.  Todo cidadão é um agente cultural e o Poder Público 
incentivará de forma democrática os diferentes tipos de manifestação cultural 
existentes no Município. 

Art. 199. Constituem patrimônio cultural do Município, os bens de natureza 
material e imaterial, ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar,  fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
IV - as obras, objetos, documentos,  edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais. 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,   artístico, 

arqueológico paleontológico,   ecológico e científico. 

§ 1.º  O Poder Público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural do Município por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2.º  Cabem à Administração Pública na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitarem. 

Art. 200.  Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

Art. 201.  Poderá ser criada a Casa da Cultura de Passa Vinte, que terá suas 
atribuições e composição estabelecidas em Lei. 

Art. 202. O Conselho Municipal de Cultura será criado na forma da Lei. 

SEÇÃO IV 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 203.  Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente 
equilibrado,  bem de uso comum do povo e essencial à adequada qualidade de vida,    
impondo-se a todos e em especial ao Poder Público Municipal, o dever de defendê-lo para o 
benefício das gerações atuais e futuras. 
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Parágrafo Único.  É dever do Poder Público elaborar e implantar através de lei, um 
Plano Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais que contemplará a necessidade do 
conhecimento das características e recursos dos meios físico e biológico, de diagnóstico de 
sua utilização e definição de diretrizes para o seu melhor aproveitamento no processo de 
desenvolvimento econômico-social. 

Art. 204.  Cabe ao Poder Público, através de seus órgãos de administração direta,  
indireta e funcional: 

I - definir e implantar áreas e seus componentes respectivos de todos os 
ecossistemas originais do espaço territorial do município, a serem especialmente protegidos  
sendo a alteração e supressão, inclusive dos já existentes,  permitidas somente por meio de 
lei, vendada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção. Ficam mantidas as unidades de conservação atualmente 
existentes; 

II -  exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou de atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio, garantidas 
audiências públicas,  na forma da  lei; 

III - garantir a educação ambiental aos níveis formal e informal objetivando o 
desenvolvimento de uma consciência ecológica ampla e sadia, para se obter um melhor 
aproveitamento dos seus recursos naturais, compatível com a preservação do meio 
ambiente. 

IV - proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetem os animais a crueldade,    
fiscalização a extração, captura, produção,  transporte comercialização e consumo de seus 
espécimes e  subprodutos; 

V - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seu território; 
VII - definir o uso e ocupação do solo, através de planejamento que englobe 

diagnóstico, análises técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços com 
participação popular e socialmente negociadas, respeitando a conservação de qualidade 
ambiental; 

VIII -estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, 
objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos,  bem como a 
concessão de índices mínimos de cobertura vegetal; 

IX - controlar e fiscalizar a produção, a estocagem de substâncias, o transporte, a 
comercialização e a utilização de técnicas, métodos e as instalações que comportam risco 
efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida e ao meio ambiente natural; 

X - garantir o amplo acesso dos interessados às informações sobre as fontes e causas 
da poluição e da degradação ambiental; 

XI - informar sistematicamente e amplamente a população sobre os níveis de 
poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de 
substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos; 

XII - promover medida judiciais e administrativas de responsabilização dos 
causadores de poluição ou de degradação ambiental; 

www.pciconcursos.com.br



69

XIII - incentivar a integração das universidades instituições de pesquisa e 
associações civis, nos esforços para estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização 
de fontes de energia alternativa, não poluentes, bem como de tecnologia poupadoras de 
energia;

XIV -  recuperar a vegetação em áreas urbanas, segundo critérios definidos em lei; 
XV - discriminar por lei: 

a) os critérios para licenciamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais 
as penalidades para os infratores das normas municipais de proteção, conservação e 
melhoria do meio ambiente, e as condições para reabilitação de áreas minerais. 

XVII - exigir o inventário das condições ambientais das áreas sob ameaça de 
degradação ou já degradadas. 

Art. 205. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 

Art. 206.  É obrigatória a recuperação da vegetação nativa nas áreas protegidas por 
lei e todo proprietário que não respeitar as restrições ao desmatamento deverá recuperá-las. 

Art. 207. O Poder Público Municipal manterá obrigatoriamente o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado autônomo e deliberativo composto 
prioritariamente por representantes do Poder Público, entidade ambientalistas,  
representantes da sociedade civil que entre outras atribuições definidas em lei deverá: 

I - analisar, aprovar ou vetar qualquer projeto público ou privado que implique em 
impacto ambiental; 

II - realizar audiência pública para julgamento da conveniência  da implantação dos 
projetos a que se refere o artigo anterior, em que se ouvirão as entidades interessadas, 
especialmente os representantes e a população atingida. 

Art. 208.  Os recursos de multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente e 
das taxas incidentes sobre utilização de recursos ambientais,  serão destinados a um fundo 
gerido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente na forma da Lei. 

Art. 209. Criar Parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de 
conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infra-estrutura indispensável às 
suas finalidades. 

Art. 210.  São vedados no território municipal: 

I - a produção, distribuição e venda de aerosóis que contenham clorofluor-
carbono;

II - o armazenamento e a eliminação inadequada de resíduo tóxico; 
III - a caça profissional, amadora e esportiva. 
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Art. 211.  É vedado ao Poder Público contratar e conceder privilégios fiscais a 
quem estiver em situação de irregularidade face às normas de proteção ambiental.

Parágrafo Único. Às concessionárias ou permissionárias de serviços públicos 
municipais, no caso de infração às normas de proteção ambiental, não será admitida a 
renovação da concessão ou permissão enquanto perdurar a situação de 
irregularidade. 

Art. 212.  Cabe ao Poder Público: 

I - reduzir ao máximo a aquisição e utilização de material não-reciclável e não-
biodegradável, além de divulgar os malefícios deste material sobre o meio ambiente; 

II - fiscalizar a emissão de poluentes por veículos automotores e estimular a 
implantação de medidas e uso de tecnologias que venham minimizar seus impactos; 

III - implantar medidas corretivas e preventivas para recuperação dos recursos 
hídricos;

IV - implantar e manter áreas verdes de preservação permanente, em 
proporção nunca inferior a doze metros quadrados por habitantes, distribuídos 
eqüitativamente por Administração Regional.

SEÇÃO VI 

DO DESPORTO E DO LAZER 

Art. 213.  O Município garantirá, por intermédio da rede oficial de ensino e com a 
colaboração de entidades desportivas, a promoção, o estímulo, a orientação e o apoio e 
prática e difusão da  educação física e do desporto,  formal e não formal, com: 

I - a desatinação de recursos públicos à promoção prioritária do desporto 
educacional, em situações especiais, do desporto de alto rendimento; 

II - a proteção e incentivo às manifestações esportivas de   criação Passavintense; 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional; 
IV - a obrigatoriedade de reserva de áreas destinadas a praças e campos de esporte 

nos projetos de urbanização e de unidades escolares, e a de desenvolvimento de programas 
de construção de áreas para a prática de esporte comunitário. 

Parágrafo Único.  O Poder Público garantirá ao portador de deficiência atendimento 
especializado no que se refere à educação física e à prática de atividade desportivas, 
sobretudo no âmbito escolar. 

Art. 214. O Poder Público apoiará e incentivará o lazer e o reconhecerá como forma 
de promoção social. 

Parágrafo Único.  O Município incentivará, mediante benefícios fiscais e na forma 
da lei, o investimento de iniciativa privada no desporto. 
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Art. 215.  A Administração Pública implantará na forma da lei, ruas de lazer e 
centros sociais urbanos e rurais, para prática de atividades sociais diversas. 

SEÇÃO VII 

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE. DO PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA E DO IDOSO 

Art. 216.  O Município dispensará proteção especial ao casamento e assegurará 
condições morais, físicas e sociais indispensáveis ao desenvolvimento, segurança e 
estabilidade da família. 

§ 1.º  Serão proporcionadas aos interessados todas as facilidades para a celebração 
do casamento. 

§ 2.º  A lei disporá sobre a assistência aos idosos, à maternidade e aos excepcionais;  

§ 3.º  Compete ao Município suplementar a Legislação federal e a estadual dispondo 
sobre a proteção à infância, à juventude e às pessoas portadoras de deficiência, garantindo-
lhes o acesso a logradouros, edifícios públicos e veículos de transporte coletivo. 

§ 4.º Para a execução do previsto neste artigo, serão dotadas entre outras, as 
seguintes medidas: 

I - amparo às famílias numerosas e sem recursos; 
II - ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 
III - estímulo aos pais e às organizações sociais para formação moral, cívica, física e 

intelectual da juventude; 
IV - colaboração com as entidades assistências que visem à proteção e educação da 

criança; 
V - amparo à pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe  o direito à vida; 
VI - colaboração com a União, com o Estado e com outros Municípios para a 

solução do problema dos menores desamparados ou desajustados, através de processos 
adequados de permanente recuperação. 

Art. 217.  A família receberá proteção do Município, na forma da lei. 

Parágrafo Único. O Município, isoladamente ou em cooperação, manterá programas 
destinados à assistência à família, com o objetivo  de assegurar: 

I - o  livre exercício do planejamento familiar; 
II - a orientação psicossocial às famílias de baixa renda; 
III - a prevenção da violência no âmbito das relações familiares; 
IV - o acolhimento, preferentemente em casa especializada de mulher, criança, 

adolescente e idoso,  vítima de violência no âmbito da  família ou fora dela. 
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Art. 218.  É dever do Município promover ações que visem assegurar à criança e ao 
adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, 
profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e 
comunitária, e colocá-las a salvo em toda forma de negligência, discriminação, exploração,  
violência, crueldade e opressão. 

§ 1.º  O Município estimulará mediante incentivos fiscais, subsídios e menções 
promocionais,  nos termos da lei, o acolhimento ou guarda de criança ou adolescente órfão 
ou abandonado. 

§ 2.º  O Município destinará recursos à assistência materno-infantil; 

§ 3.º  A prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Município, que 
prestará atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente, desenvolvendo 
ações que auxiliem sua integração na comunidade, na forma da lei. 

Art. 219.  As ações do Município de proteção à infância e à juventude serão 
organizadas na forma da lei, com base nas seguintes diretrizes: 

I - desconcentração do atendimento; 
II - valorização dos vínculos familiar e comunitário, como medida preferencial para 

a integração social da criança e do adolescente; 
III - atendimento prioritário em situação de risco, definidas em lei, observadas as 

características culturais e sôcio-econômicas  locais; 
IV - participação da sociedade, mediante organizações representativas, na 

formulação de políticas e programas e no acompanhamento à fiscalização de sua execução. 

Parágrafo Único.  O Município manterá programas sócio-educativos à criança e ao 
adolescente privados das condições fundamentais necessárias ao seu pleno 
desenvolvimento e estimulará, por meio de apoio   técnico e financeiro, os de igual natureza 
de iniciativa de entidade filantrópica. 

Art. 220.  O Município assegurará condições de prevenção das deficiências físicas,  
sensorial e mental, com prioridade para a assistências pré-natal e à infância, e de integração 
social de portador de deficiência, em especial do adolescente, e a facilitação do acesso a 
bens e serviços coletivos, com  eliminação de preconceitos e remoção de obstáculos 
arquitetônicos. 

§ 1.º  Para assegurar a implementação das medidas indicadas neste artigo, incumbe 
o Poder Público: 

I - estabelecer normas de construção e adaptação de logradouros e edifícios de uso 
público e de adaptação de veículos de transporte coletivo; 

II - celebrar convênio com entidade profissionalizante sem fins lucrativos, com visto 
à formação profissional e à preparação para o trabalho; 

III - estimular a empresa, mediante adoção de mecanismo, inclusive incentivos 
fiscais, a absorver a mão-de-obra de portador de deficiência; 
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IV - criar centro profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação 
profissional do portador de deficiência e do acidente no trabalho, e assegurar a integração 
entre saúde, educação e trabalho; 

V - implantar sistemas especializados de comunicação em estabelecimento da rede 
oficial de ensino de cidade-pólo regional, de modo a atender às necessidades educacionais e 
sociais de portador de deficiência visual ou auditiva; 

VI - criar programas de assistência integral para excepcional não reabilitável; 
VII - promover a participação das entidades representativas do segmento na 

formação da política de atendimento ao portador de deficiência e no controle das ações 
desenvolvidas, em todos os níveis,  pelos órgãos municipais responsáveis pela política de 
proteção ao portador de deficiência; 

VIII - destinar,  na forma da lei, recursos às entidades de amparo e de assistência ao 
portador de deficiência. 

§ 2.º  Ao servidor público que passe à condição de deficiente no exercício de cargo 
ou função pública, o Município assegurará assistência médica e hospitalar, medicamentos, 
aparelhos e equipamentos necessários ao tratamento e à sua adaptação às novas condições 
de vida. 

Art. 221. O Município promoverá condições que assegurem, à pessoa idosa, amparo 
no que respeite à sua dignidade e ao seu bem-estar. 

§ 1.º  O amparo ao idoso será, quando possível, exercido no próprio lar; 
§ 2.º  Para assegurar a integração do idoso na comunidade e na família, serão 

criados centros diurnos de lazer e de amparo à velhice e programas de preparação para a 
aposentadoria, com a participação de instituições dedicadas a essa finalidade. 

Art. 222.  Para assegurar a efetiva participação da sociedade, nos termos do 
disposto nesta seção, será criado o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança, do Adolescente, do Portador de Deficiência e do Idoso, composto de 
representantes dos respectivos segmentos e do poder Público, na  forma da lei.

Art. 223.  O Município garantirá ao portador de deficiência, nos termos da lei: 

I - a participação na formulação de políticas para o setor; 
II - o direito à informação, comunicação, transporte e segurança, por meio, dentre 

outros, da imprensa Braille, da linguagem gestual, da sonorização de semáforo e da 
adequação dos meios de transporte. 

SEÇÃO VIII 

DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Art. 224.  Todos os atos e fatos da Administração Pública serão publicados no órgão 
oficial do Município e afixados nos locais de costume. 

CAPÍTULO II 
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DA ORDEM ECONÔMICA 

SEÇÃO I 

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Art. 225.  O Município adotará instrumentos para: 

I - restrição para o abuso do poder econômico; 
II - defesa,  promoção e divulgação dos direitos do consumidor, educação para o 

Consumo e estimulo à organização de associações voltadas para esse fim; 
III - fiscalização e controle de qualidade, de preços e de pesos e medidas dos bens e 

serviços produzidos e comercializados em seu território; 
IV - eliminação de entrave burocrático que embarace o exercício da atividade 

econômica; 
V - apoio à pequena e à microempresa; 
VI -  apoio ao associativismo e estímulo à organização da atividade econômica em 

cooperativa, mediante tratamento jurídico diferenciado. 

§ 1.º  O Município dispensará tratamento jurídico diferenciado à microempresa e à 
empresa de pequeno porte, assim definidas em lei, com a simplificação de suas obrigações 
administrativas,  tributárias e creditícias, ou com a eliminação destas por meio de lei. 

§ 2.º  O Município, para consecução dos objetivos mencionados no parágrafo 
anterior, adotar sistema tarifário diferenciado, na forma da lei. 

§ 3.º  O Poder Público manterá órgão especializado para a execução da política de 
defesa do consumidor. 

SEÇÃO II 

DO TURISMO 

Art.226.  O município apoiará e incentivará o turismo como atividades econômica, 
reconhecendo como forma de promoção e desenvolvimento,  social e cultural, através de: 

I - divulgação de suas belezas naturais, através de um roteiro  turístico; 
II - conservação dos pontos turísticos; 
III - elaboração de um programa com eventos a serem realizados anualmente, 

principalmente na baixa temporada; 

Art. 227.  Poderá ser criado o SETUR, Serviço Especial do Turismo de Passa 
Vinte, cuja competência será determinada na forma da lei, para desenvolver as 
atividades citadas no art. 226, desta Lei Orgânica. 
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SEÇÃO III 

DA POLÍTICA URBANA 

Art. 228.  A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1.º  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade. 

§ 2.º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização ou dinheiro; 

Art. 229.  O direito à propriedade é inerente à natureza do homem, dependendo seus 
limites e seu uso da conveniência social. 

§ 1.º  O Município poderá, mediante lei específica, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano não edificado, subtilizado, ou não utilizado, que promova 
seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsória; 
II - imposto sobre propriedade predial e territorial urbana   progressivo no tempo. 
III - desapropriação, com pagamento mediante título da dívida pública, de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 
legais. 

§ 2.º Poderá também o Município organizar fazendas coletivas orientadas ou 
administradas pelo Poder Público, destinadas à formação de elementos aptos às atividades 
agrícolas. 

Art. 230. São isentos de tributos os veículos de tração animal e os demais 
instrumentos de trabalho do pequeno agricultor, empregador no serviço da própria lavoura 
ou no transporte de seus produtos. 

Art. 231. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados,    por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,   utilizando-a para 
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1.º  O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 
mulher, ou ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2.º  Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

Art. 232.  Será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana o 
prédio ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos que não possua 
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outro imóvel,  nos termos e no limite do valor que a lei fixar. 

SEÇÃO IV 

DA POLÍTICA RURAL 

Art. 233. A política de desenvolvimento rural municipal, estabelecida de 
conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo orientar a ação do 
poder público municipal do planejamento e na execução das atividades de apoio à 
produção, comercialização, transporte e abastecimento de insumos e produtos. 

Art. 234.  O Município, para operacionar sua política econômica e social, assentada 
na livre iniciativa e nos superiores interesses da coletividade, terá como instrumento básico 
do Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal. 

Art. 235. As diretrizes relativamente às atividades rurais, serão estabelecidas por um 
conselho Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, a ser criado por lei, com 
representantes de produtores trabalhadores rurais e dos setores mencionadas no primeiro 
artigo deste capítulo. 

Art. 236.  O município criará e manterá serviços e programas que visem o aumento 
da produção e produtividade agrícola, ao abastecimento alimentar, à geração de emprego, à 
melhoria das condições da infra-estrutura econômica e social, à preservação do meio 
ambiente à elevação do bem-estar da população rural. 

Art. 237.  O município implantará programas de fomento à pequena produção, 
através da alocação de recursos orçamentários próprios e ou oriundos orçamentários 
específicas da União e do Estado e de contribuições do setor privado para: 

I - fornecimento de insumos, máquinas e implementos; 
II - entendimentos e grupos de produtores rurais no preparo de terras, através da 

criação de patrulhas mecanizadas; 
III - instalação de unidades experimentais, campos de demonstração e de 

cooperação; lavouras e hortas comunitárias; criação de pequenos animais e lazer; 
IV - preservação e utilização racional dos recursos: água, solo, flora e fauna, tendo 

como unidade de referência as microbacias hidrográficas. 

Art. 238.  O município, em regime de co-participação com a União e o Estado, 
dotará o meio rural de infra-estrutura de serviços sociais básicos nas áreas de: saúde, 
educação, saneamento, habilitação, transporte, energia, comunicação, segurança e lazer. 

Art. 239.  O Município apoiará e estimulará: 

I - acesso dos produtores do crédito e seguro rural; 
II - a implantação de estruturas que facilitem a armazenagem, a comercialização e 

agroindústria,  bem como o artesanato rural; 
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III - os serviços de geração e difusão de conhecimentos e tecnologias; 
IV - a criação de instrumentos que facilitem a ação fiscalizadora na proteção de 

lavouras, criações e meio ambiente; 
V - a capacitação de mão-de-obra rural e a preservação dos recursos naturais; 
VI - a construção de unidades de armazenamento comunitário a de redes de apoio 

ao abastecimento municipal; 
VII - a constituição e a expansão de cooperativas e outras de associativismo e 

organização rural; 
VIII - a melhoria das condições de infra-estrutura com destaque para habitação 

rural, saneamento,  transporte, comunicação, saúde, educação e lazer; 
IX - a implantação do sistema de bolsa de arrendamento de terras. 

Art. 240.  O Município dará prioridade de atendimento aos pequenos produtores 
rurais e suas organizações comunitárias. 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 241.  É considerada data cívica o dia da cidade de Passa Vinte, celebrada 
anualmente em 12 de dezembro. 

§ 1.º  A semana em que recair o dia 12 de dezembro constitui período de 
celebrações cívicas em todo o Município sob a denominação de Semana de Passa Vinte. 

§ 2.º  A programação das comemorações da Semana de Passa Vinte,  deverá constar 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada anualmente. 

Art. 242.  Todo agente político ou agente público, qualquer que seja sua categoria 
ou natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título, de entidade da administração indireta, 
obrigam-se, aos se empossarem e ao serem exonerados, a declarar seus bens, sob pena de 
nulidade, de pleno direito, do ato de posse. 

Parágrafo Único. Obrigam-se a declaração de bem, registrada no Cartório de Títulos 
e Documentos, os ocupantes de cargos coletivos nos Poderes Legislativo e Executivo, os 
dirigentes de entidades da administração indireta e os chefes de Departamentos da 
Administração Municipal, no ato de posse e no término de seu exercício, sob pena de 
responsabilidade.

Art. 243.  Incumbe ao Município: 

I - auscultar, permanentemente  a opinião pública; para isso, sempre que o interesse 
público não aconselhar o contrário, os Poderes Executivo e Legislativo divulgarão, com a 
devida antecedência, os projetos de lei para o recebimento de sugestões; 

II - adotar medidas para assegurar a celeridade na tramitação e solução dos 
expedientes administrativos  punindo, disciplinarmente, nos termos da lei, os servidores 
faltosos;

III - facilitar, no interesse educacional do povo, a difusão de jornais e outras 
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publicações periódicas, assim como das transmissões pelo rádio e pela televisão. 

Art. 244.  É lícito a qualquer cidadão obter informações, e certidões sobre assuntos 
referentes à administração municipal. 

Art. 245.  Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de 
nulidade ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio municipal. 

Art. 246.  O Município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços 
públicos de qualquer natureza. 

§ 1.º  Para os fins neste artigo, somente após um ano do falecimento poderá ser 
homenageada qualquer pessoa, que tenham destacados ou prestados relevantes 
serviços a cidade de Passa Vinte. 

§ 2.º  O nome de que trata este artigo, não poderá ter mais do que três palavras, 
exceto as partículas gramaticais. 

Art. 247.  Os cemitérios, no município, terão sempre caráter secular, e serão 
administrados pela autoridade municipal, sendo permitido a toda as confissões religiosas 
praticar nele os seus atos. 

Parágrafo Único.  As associações religiosas e os particulares poderão, na forma da 
lei,  manter cemitérios próprios, fiscalizados pelo Município. 

Art. 248.  Todo convênio, assinado pelo Executivo deverá ser levado à Câmara 
Municipal para conhecimento. 

Art. 249.  A Administração Pública, sempre que nomear pessoas para cargos 
de confiança, em comissão deverá observar o art.  98 desta Lei Orgânica.

Art. 250.  A Administração pública, deverá dar ampla divulgação aos concursos 
públicos, possibilitando a participação de toda comunidade.

Art. 251.  Todo servidor ocupante de cargo em comissão, deverá cumprir uma carga 
horária mínima, estabelecida em lei. 

TÍTULO VI 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 1.º O Prefeito Municipal, Vereadores prestarão compromisso à Câmara de 
manter, defender e de cumprir a Lei Orgânica, no ato de sua promulgação.  

Art. 2.º Será realizada revisão da Lei Orgânica de Passa Vinte,  pelo voto da maioria 
dos membros da Câmara Municipal, até cento e oitenta dias após o término dos trabalhos de 
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revisão prevista no artigo 3.º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado.  

Art. 3.º O Município no prazo de seis meses da data da promulgação de sua Lei 
Orgânica, adotará as medidas administrativas necessárias à identificação cadastramento e a 
delimitação de seus bens imóveis e móveis. 

Parágrafo Único. O Processo a que se refere este artigo deverá constar com a 
participação da Câmara Municipal. 

Art. 4.º Serão revistas pela Câmara Municipal por meio de Comissão Especial,  no 
primeiro ano contado da data da promulgação da Lei Orgânica, a doação, venda e 
concessão de bens públicos. 

§ 1.º  No tocante à venda, a revisão será feita com base exclusivamente no 
critério de legalidade. 

§ 2.º Nos casos de concessão e de doação, a revisão obedecerá aos critérios de 
legalidade e de conveniência do interesse público. 

§ 3.º Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores comprovada a ilegalidade ou 
havendo interesse público, os bens imóveis reverterão ao patrimônio. 

Art. 5º  No prazo de 12 meses, o Município procederá a revisão das seguintes 
leis: 

I - O Código de Obras; 
II - O Código Tributário Municipal; 
III - O Código de Postura; 
IV - Lei Orgânica instituidora da Guarda Municipal; 
V - Estatuto dos Funcionários Públicos. 

Parágrafo Único. O referido prazo neste artigo, estende-se às demais leis necessárias 
ao cumprimento desta Lei Orgânica. 

Art. 6.º O servidor público da Administração Direta terá seus vencimentos 
reajustados progressivamente até a recomposição do nível real efetivamente percebido em 
janeiro de 1986, a partir do segundo mês posterior à promulgação da Lei Orgânica de Passa 
Vinte.

§ 1.º Ao servidor público que expressamente o preferir, aplica-se o nível real 
efetivamente percebido em janeiro de 1.986. 

§ 2.º A recomposição a que se refere este artigo se dará em quatro etapas bimestrais. 

Art. 7.º Em trinta dias contados da data da promulgação desta Lei Orgânica  
proceder-se-á revisão dos direitos do servidor público inativo e do pensionista do 
Município e à atualização dos proventos ou pensões a eles devidos, com base no nível real 
efetivamente percebido no momento em que se deu a aposentadoria.                                                                  
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Art. 8º  A Câmara Municipal, após a promulgação da Revisão da Lei Orgânica 
Municipal, fará no Regimento Interno as adaptações necessárias. 

Art. 9º  Até entrada em vigor da Lei Complementar Federal, o projeto do 
Plano Plurianual para vigência até o final do mandato em curso do Prefeito e a Lei de 
Diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária anual, serão encaminhados à 
Câmara Municipal nos prazos estipulados no art. 35, § 2º, I, II e III da ADCT – Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 10. É vedado ao Município despender mais do que 54% (cinqüenta e 
quatro por cento) do valor da receita corrente líquida, limite este a ser alcançado no 
máximo, em cinco anos, à razão de um quinto por ano. 

Art. 11. No ato da promulgação da revisão da Lei Orgânica Municipal, 
Vereadores,  Prefeito e Vice-Prefeito, reafirmarão o compromisso do art. 67, § 1º 
desta Lei Orgânica. 

Art. 12. Esta Lei Orgânica, aprovada, e assinada pelos integrantes da Câmara 
Municipal será promulgada pela Mesa e entrará em vigor na data de sua promulgação, 
revogadas das disposições em contrário. 

Sala das Sessões 20 de Maio de 1.990. 
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