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EMENDA À LEI OBGANICA DO MUNICIPIO DE
TAPIRATIBA N° 008/2010.
"Altera disposições da Lei Orgânica do M unicipto de
Tapiratiba. "

A Mesa da Câmara Municipal de Tapiratiba, Estado de São' Paulo,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, promul~a a
seguinte EMENDA ao' texto 'da Lei Orgânica do Municípít de
Tapiratiba
I

Art. 10 O Art. 5° da atual Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a
seguinte redação:
•
"Art. 5° Competeao Município de Tapiratiba:
I
I
legislar sobre assuntos de interesse local;
i
II
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III
instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem pomo
aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas. e
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV
criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação esta ual;
V
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessao ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de tran porte
coletivo urbano e rural, que tem caráter essencial; .
VI
manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do E tado,
. programas de educação infantil ~ de ensino fundamental;
VII
prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do E tado,
serviços de atendimento à saúde da população;
_VIII promover, no que couber, adequando ordenamento terri orial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupa ão do
solo urbano, podendo contar com a cooperação das associações
representativas no planejamento municipal;
IX
promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
X
adquirir bens, inclusive através de desapropriação, por neces idade
ou utilidade publica:
XI
elaborar o Plano Diretor para a política de desenvolvimento u bano,
na forma definida pela na Constituição Federal.
XII
regulamentar, fiscalizar e sinalizar a forma de utilizaç~T dos
logradouros públicos e, especialmente, no perímetro urbano, especial~~nte:
XIII. instituir o regime jurídico único para o funcionalismo publ co da
administração direta e indireta do Município, plano de carreira de ca gos e
vencimentos, na forma da lei; .:
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a)
prover o transporte coletivo e individual de passageiros, fixando
itinerários, pontos de parada, os locais de estacionamento e respectivas
tarifas;
b)
fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos e os limites
das zonas de silencio e de transito e trafego;
c)
disciplinar os serviços de carga e descarga, fixando a tonelagem
máxima permitida a veículos que trafeguem pelas vias publicas;
XIII prover sobre limpeza publica das vias e logradouros públicos,
destino do lixo domiciliar e sanitário e de outros resíduos de qualquer
natureza;
XIV regulamentar o serviço funerário e de cemitérios, administrando os
públicos e fiscalizando os particulares, na forma da lei;
XV
regulamentar, autorizar e fiscalizar .os meios de propagalda e
publicidade nos locais afetos ao poder de policia municipal;
XVI dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, c. m a
finalidade de erradicação da raiva e de outras moléstias;
XVII instituir o regime jurídico único para o funcionalismo publico da
administração direta e indireta do Município, plano de carreira de cargos e
vencimentos, e o regime previdenciário, na forma da lei;
XVIII constituir guardas municipais para proteção de instalações, bens e
serviços municipais, inclusive guardas de trânsito, na forma da lei;
XIX promover e incentivar o turismo local, como fator de
desenvolvimento econômico e social;
XX
incentivar o desenvolvimento industrial, comercial e similares, com
o controle e fiscalização de suas atividades, especialmente:
a)
facultar a abertura dO.S estabelecimentos comerciais e similar s aos
domingos e feriados;

i'

Art.20 O Art. 6°, da atual Lei Orgânica do Município passa a vigor com
os seus incisos 1 a 18, modificados para incisos I a XVIII, mantendo-se a redação original
dos mesmos. Fica acrescido neste o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a
cooperação entre a União, o Estado e o Município, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional."
Art.30 Os §§ 1° e 2° do Art. 7°, da atual Lei Orgânica do Município passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art.7° ...
§ 1° Será de quatro anos o mandato dos Vereadores, aplicando-se-lhes as
regras da Constituição Federal sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade,
remuneração, perda do mandato, licença, proibições, incompatibilidades e
impedimentos.
.
§ 20 Para a composição da Câmara será observado o limite máxi o de 9
(nove) vereadores, de acordo com a definição estabelecida pela Const tuição
Federal."
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Art. 4° O inciso VI, VIII e XII, do Art. 8°, da atual Lei Orgânic do
Município passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8° - ...
VI
autorizar a concessão e permissão de bens e serviços públicos;
VIII omissis;
XII
criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos
vencimentos, inclusive a iniciativa de lei para a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de dire rizes
orçamentárias;"
.
Art. 5° Os incisos VII, XIII e XIV, e o § 1°, do Art. 9°, da atua Lei
Orgânica do Município passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9° - ..,
VII
iniciativa de lei para a fixação dos subsídios do Prefeito, VicePrefeito e dos Secretários Municipais, observado o que dispõem os
arts.37,XI, 39,§ 4°, 150, II, 153,III e 153, § 2°,1, da Constituição Federj;"
a)
Exclui-se do disposto neste inciso a fixação dá remuneraçã dos
Diretores Municipais, que continuam remunerados como agentes pú licos
do Município.
XIII decidir sobre a perda do mandato de Vereador, por voto secr to, e
quorum de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, nas hiP4t:ses
previstas nos incisos I, II e VI, do Art. 16, mediante provocação da flesa
Diretora, de Vereador ou de partido político representado no Legislativ1;
XIV. Julgar as conta~ ?O Prefeito, deliberando s,o~reo parecer do
de Contas no prazo mmimo de 60 (sessenta) e maximo de 90 (noventa dias
do seu recebimento, observados os seguintes preceitos:
.
a)
o Parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisí o de
2/3 dos membros da Câmara;
b)
revogado;
c)
rejeitadas as contas, serão, imediatamente, remetidas ao Mini tério
Público para os fins de direito."
§ 1° A Câmara Municipal deliberará, mediante resolução, sobre ass ntos
de sua economia interna, inclusive sobre sua organização, funciona~nto,
policia, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções d seus
serviços. Nos demais casos de sua competência privativa, deverá dei erar
por meio de decreto legislativo."
§ 2° Revogado."

=

Art. 6° O Art. 12, da atual Lei Orgânica do Município, passa a vigora com
a seguinte redação:

em

"Art. 12 O subsidio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municip I,
cada legislatura para a subseqüente, nos termos da Constituição Feder Ie o
critérios estabelecidos nesta Lei Orgânica, observado, ainda, com seu
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limite máximo, o valor do subsidio fixado para os Deputados Estaduais, de
acordo com o número de habitantes deste Município."
§ 1° O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não p. derá
ultrapassar o montante de cinco por centro da receita do Município.
§ 2° O total da despesa da Câmara, incluídos os subsídios dos Verea ores
e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 7% (setr. por
cento) relativos ao somatório da receita tributaria e das transferê cias
previstas no § 5° do Art.15 3 e nos arts.15 8 e 159, efetivamente realiza o no
exercício anterior.
§ 3° A Câmara não gastará mais, de setenta por cento de sua receit
folha de pagamento, incluído o gasto com o subsidio dos Vereadores.
Parágrafo único.
Revogado."
Art. 7° Fica acrescido ao Art. 16 da atual Lei Orgânica do Municí io o
seguinte parágrafo:
"Art. 16 - ...
Parágrafo 3°. Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será
declarada pela Mesa da Câmara, de oficio ou mediante provocaç o de
qualquer vereador ou de partido político representàdo no Cong esso
Nacional, assegura ampla defesa."
Art. 8° Os incisos I e II do Art. 22 da Lei Orgânica do Município pas am a
vigorar com as seguintes redações, acrescido de um parágrafo:
"Art. 22 - ...
I. .
preparar o orçamento da Câmara, apresentando sua propost
Poder Executivo até 30 de maio, para a composição no projeto
orçamentária do Município.
II.
propor projetos de resolução sobre a organização ,funciona ento,
policia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e fu%ções
dos serviços da Câmara, e a iniciativa de lei para fixação da resp cti:va
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de dire rizes
orçamentárias. ,
Parágrafo único.
A Mesa da Câmara decide pelo voto da maio a de
seus membros."
Art. 9° O Art. 21 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigorar
seguinte redação:
"Art. 21 O mandato da Mesa será de duas sessões legislativas consec ivas,
vedada a recondução de qualquer de seus membros para o mesmo car o na
eleição imediatamente subseqüente."
Art. 10 Fica alterado o caput e acrescido o § 5° no Art. 27 da atu I Lei
Orgânica do Município o seguinte parágrafo:
4
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"Art. 27 Independentemente de convocação, a sessão legislativa anual
I
desenvolver-se-á de 02 de fevereiro a 17 de julho e de IOde agosto a 2 de
dezembro.
§ 50 As sessões marcadas para as datas previstas no caput deste rtigo
serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente quando recaíre em
sábados, domingos e feriados."
Art. 11 O Art. 30 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigora
a seguinte redação:
"Art. 30 A convocação extraordinária da Câmara Municipal, sorpente
possível, no período de recesso, far-se-á:
.
' I.
Pelo Prefeito, quando este entender necessária, em caso de ur ncia
e interesse publico relevante;
II.
pelo Presidente da Câmara Municipal;
III.
a requerimento da maioria absoluta dos Vereadores.
§ 10 Em todas as hipóteses destes incisos com a aprovação da m ioria
absoluta dos membros da Câmara Municipal.
§ 20 Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal so ente
deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o paga ento
de parcela indenizatória, em razão da convocação."

L

e

Art. 12 O Art. 34 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigora com
a seguinte redação:
"Art. 34 A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada me iante
proposta:
,I.
do Prefeito Municipal;
II.
de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; e
III.
de cidadãos, através da iniciativa popular, assinada, no mínim , por
5% (cinco por cento) do eleitores, na forma da lei."
Art. 13 Fica acrescentado ao parágrafo único, do Art. 35, da atu I Lei
Orgânica do Município, o seguinte inciso:
"Art.,35 - ...
Parágrafo único - ...
XV
atribuições ao cargo de Vice-Prefeito, como auxiliar do Prefeit "

Art. 14 Ficam revogados os inciso I, III e IV do Art. 40, da atuál Lei
Orgânica do Município, por se tratar de matéria da competência privativa da C ara,
mediante projeto de resolução.
A

Art. 15 O Art. 41 da atual Lei; Orgânica do Município passa a v gorar
acrescido do seguinte parágrafo:
5
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"Art.41- ...
Parágrafo único.
Nenhum projeto de lei que crie ou aumente despesa
publica entrará em processo de discussão e/ou votação, sem que dele conste
a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos
encargos."
Art. 16 O Art. 53 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigorar,
acrescido de parágrafos, com a seguinte redação:
"Art. 53
A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar..se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, do ano anterior ao do
término do mandato dos que devam suceder.
§ 10 A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele
registrado.
§ 20 O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão, no ato da posse e no termino
do mandato, fazer declaração publica de bens, por exigência da legislação
superior."
Art. 17 O Art. 59 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigorar com
a seguinte redação;:
"Art. 59 A reeleição do Prefeito para o período sucessivo seguirá Lei
Federal, iniciando o mandato alo de janeiro do ano subseqüente ao da
eleição, caso não haja outra disposição legal federal."
§ 10 Ao final de cada mandato, no período entre a proclamaçã dos
eleitos e as respectivas posses, será instaurado o governo de transição, para
transmissão de informações necessárias e entrosamento dos fu uros
governantes.
§ 20 O governo de transição será composto por representantes das
Secretarias ou Diretorias da Fazenda, Planejamento, Obras, Educ ção,
Saúde, Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente e do Prefeito eleito
§ 30 Na primeira Sessão Ordinária de cada Legislatura, o Prefeito fará
exposição na Câmara Municipal prestando contas da situação pol tica,
administrativa e financeira do Município."
Art. ~8 O parágrafo único, do Art. 62, da atual Lei Orgânica do Muni ípio
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 62 - ...
Parágrafo único.
Fica estabelecido que o Prefeito Municipal poderá
gozar, anualmente, férias de 30 (trinta) dias, no período do recesso
parlamentar, não podendo receber qualquer parcela indenizatória em 1azão
desse beneficio."
,

Art. 19 O Art. 64 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigorar com
a modificação de seus incisos, a saber:
6
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"Art. 64 - ..
IX
enviar à Câmara o plano plurianual, o projeto de lei das diretrizes
orçamentárias e as propostas de orçamento, previstos nesta Lei Orgânica;
XI
representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e
administrativas;
XIV propor desapropriações por necessidade e utilidade publica;
XVI propor o arrendamento, o aforamento ou a alienação de próprios
municipais, bem como a aquisição de bens na forma da lei:
XIX apresentar à Câmara, até sessenta dias após a posse, e ao final de
cada sessão legislativa, mensagem .sobre a situação do Município, propondo
medidas de interesse da administração;
XX
encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia trinta e um de
março de cada ano, a sua prestação de contas, bem como os balanços do
exercício findo, de acordo com as instruções vigente;
XXI colocar á disposição da Câmara:
a).
dentro de quinze dias de sua requisição as quantias que devem ser
gastas de um só vez;
b).
até o dia 20 (vinte) de cada mês a parcela correspondente ao
duodécimo de sua dotação orçamentária;
c)
O Prefeito Municipal remeterá mensalmente à Câmara Municipal
cópia dos atos oficiais;
XXX. exercer outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica do
Município;
XXXIII, determinar a execução da Divida Ativa tributária e não tributária
do Município, no primeiro semestre de cada exercício."
Art. 20 O Art. 65 e 66 da atual Lei Orgânica do Município paSlam a
vigorar com as seguintes redações:
.
"Art. 65 Os crimes de responsabilidade penal do Prefeito e o proce so de
julgamento estão definidos na legislação federal."
,
Parágrafo único.
Constitui crime de responsabilidade do
efetuar repasse de recursos à Câmara que supere os limites definidos nesta
Lei Orgânica, bem como deixar de enviar os duodécimos ate o dia vi e de
cada mês, ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada
Lei
Orçamentária. "
"Art. 66 As infrações político-administrativas do Prefeito estão submetidas
à deliberação da Câmara Municipal.
§ 10 Consideram-se infrações político-administrativas, além de outras:
a)
não prestar à Câmara Municipal, dentro de quinze dias, as
informações solicitadas;
.
b)
deixar de cumprir com o disposto nos incisos XIX e XXI do Art. 64;
c)
impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais
documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem c· mo a
verificação de obras e serviços municipais, por comissão espec al da
Câmara ou por auditoria, regularmente instituídas;
7
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d)
retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e os atos
administrativos sujeitos a essas formalidades;
e)
deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, em forma regular,
o plano plurianual, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias e a pro osta
Orçamentária anual.
f)
descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro.
g)
praticar, contra expressa disposição da lei,atos de sua competên ia~'
h)
praticar omissão ou negligência na defesa de bens, rendas, dire tos e
interesses do Município, quando sujeitos à administração da Prefeitura;
i)
ausentar-se do Município.jpor tempo superior ao permitido p r lei,
ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara;
j)
proceder de modo incompatível com a dignidade e o deco o do
cargo.
§ 2° As infrações político-administrativas previstas no parágrafo a erior
serão apuradas por Comissão Especial de Vereadores e sancionadas om a
cassação de mandato, se procedentes, observada as normas regim ntais
pertinentes.
Art. 21 O Art. 68 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigora com
a seguinte redação:
"Art. 68 O Prefeito será remunerado exclusivamente por subsidio xado
em parcela única, por iniciativa da Câmara Municipal, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de represe9tação
ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no
Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.
Parágrafo único.
O subsidiodo Vice-Prefeito não poderá exce er da
.metade da que for fixado para- o Prefeito, observada de igual m do a
disposição constitucional deste artigo."
Art. 22 O Art. 69 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigora com
a seguinte redação:
"Art, 69 omissis."
Art.,23 O Art. 70 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigor
a seguinte redação:

com

"Art, 70 O Prefeito e o Vice-prefeito deverão residir no municí

de

Tapiratiba."
Art. 24 O Art. 73 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigor r com
a seguinte redação:
"Art, 73 Os diretores e assessores Municipais serão responsáveis pel s atos
que praticar ou referendar no exercício do cargo, devendo apr sentar
declaração de bens no ato da posse e no da dispensa.
8
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Parágrafo único.
O declarante, a seu critério, poderá entregar có
declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, com
as necessárias atualizações, na conformidade da lei."
Art. 25 O Art. 80 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigora com
a seguinte redação:
"Art, 80 A administração pública direta e indireta ou fundacion 1, -de
qualquer dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios da legar dade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, efici ência,
finalidade e motivação."
Art. 26 O Art.s 85 e 86 da atual Lei Orgânica do Município pas am a
vigorar com as seguintes redações:
"Art. 85 A publicação das leis e atos administrativos externos deverto ser
publicados pela imprensa oficial do Município e, na falta desta, afixa90s no
saguão da Prefeitura para produzirem o seus efeitos regulares, em uadro
próprio a vista do publico, inclusive no Painel da Cidadania, facultand -se a
publicação em jornal local.
Parágrafo único.
A publicação de atos não normativos pode á ser
resumida."
"Art. 86
As aquisições, alienações e contratações realizadas pela
administração direta, indireta e fundacional do Município serão prec didas
de licitação, nos termos da legislação federal."
I.

. Art. 27 O Art. 88 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigor r com
a seguinte redação:
"Art, 88...
Parágrafo único.
As obras deverão ser executadas, prioritaria ente,
através de empresa municipal constituída para este fim, sempre que
condições técnicas, ou mediante a contratação de empresas privadas
condição de que ficarão obrigadas a utilizar de, pelo menos oite
cento, da não de obra local, conforme o caso."
Art. 28 O parágrafo 2°, do Art. 100, da atual Lei Orgânica do Mu icípio
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 100 - ...
§ 2° A permissão dependerá de licitação e se dará mediante decret ;" ,
Art.29
a seguinte red~ção:

O Art. 103 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigor r.com
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"Art. 103
O Município instituirá regime jurídico uruco e plan
carreira para os servidores da administração direta, das autarquias
fundações publicas.
§ 1° A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do
sistema remuneratório municipal observará:
1
a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos c rgos
componentes de cada carreira;
II
os requisitos para investidura; e
III
as peculiaridades dos cargo.
§ 2° O Município poderá estabelecer a relação entre a maior e
remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer c o o
disposto no Art. 37, XI, da Constituição Federal.
§ 3° O Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal publi arão,
anualmente,os valores do subsidio e da remuneração dos cargos e emp egos
públicos.

I

Art. 30 O Art. 104 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigora com
a seguinte redação, revogando-se os §§ 3° e 4°:
"Art. 104 Os cargos, empregos e funções publicas são acessrvei aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim orno
aos estrangeiros, na forma da lei.
§§ 3° e 4° - Revogados."
Art. 31 O Art. 105 e o seu parágrafo 2° da atual Lei Orgâni a do
Município passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 105 A investidura em éargo ou emprego publico depen e de
aprovação previa em concurso publico de provas ou de provas e títul s, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na orrna
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em co issão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
§ 2° Os concursos públicos para preenchimento de cargos e em~ egos
públicos do Município não poderão ser realizados antes de decorridos trinta
dias do encerramento das inscrições, as quais deverão estar abertas po pelo
menos, durante quinze dias, dando-se-lhes ampla publicidade na fo a .~a
lei.
.
§ 4° Revogado."
Art. 32 O Art. 107 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigor
as seguinte redação:

com

"Art. 107 - As contratações por tempo determinado a serem efetua as na
forma da lei para atender às necessidades temporárias, de excep ional
interesse público, serão pelo prazo de até 12 meses, e d verão
obrigatoriamente, serem precedidas de processo seletivo simplificado.
10
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§ 10 Em caso de necessidade da manutenção de tais serviços por t po
superior, o Poder Executivo deverá providenciar concurso público.
§ 20 As contratações de que trata o caput, no ano de término do manda o de
Prefeito, deverá ter a data limite de 31 de dezembro".
°C

Art. 33
a seguinte redação:

o Art.

108 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigorar com

"Art. 108 A remuneração dos' servidores públicos somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativ em
cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices.
§ 3° Revogado.
§ 7° Os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos público são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 5° deste Art..
§ 14 O servidor terá jornada de trabalho normal não superior a oito oras
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de hor riq e
a redução dajornada, mediante acordo, na forma da lei.
Art. 34 O Art. 110 da atual Lei Orgânica do Município passa
com a seguinte redação:

orar

"Art. 110 A licença à gestante, sem prejuízo do exercício do cargo,em rego
e da remuneração terá a duração de cento e vinte dias, podend ser
prorrogada por mais dois meses mediante autorização legislativa."
Art.35 O Art. 115 e seu § 1°, acrescido do § 4°. da atual Lei Orgâni a do
Município passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 115 São estáveis após três anos de efetivo exercício os servo ores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de co urso
publico."
§ 1° O servidor publico estável só perderá o cargo em virtude de se tença
judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo bem
como em virtude de procedimento de avaliação periódica de desem nho,
na fOfJ11a
de lei complementar federal, assegurada ampla defesa."
§ 4° Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigat ria a
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa
finalidade."
Art. 36 O Art. 116, e o inciso III, da atual Lei Orgânica do Mu icípio
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 116 É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, xceto
quando houver compatibilidade de horário, ressalvado o dispos o no
parágrafo 10, do Art. 108, desta lei.
11
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III - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas."
Art. 37 O Art. 117 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigora com
a seguinte redação, acrescido de um parágrafo único, a saber:
"Art. 117 O tempo de contribuição federal, estadual e municipal será
contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspon ente
para efeito de disponibilidade." .
Parágrafo único.
A lei não poderá estabelecer qualquer forma de
contagem de tempo de contribuição fictício."

I

.Art. 38 O Art. 118 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigora com
a seguinte redação:
"Art. 118 O servidor municipal será aposentado e terá seus provfntos,
conforme o caso concreto, com base nos artigos 40 e 201 da Consti,uiç~o
Federal, assim como Emendas Constitucionais n° 20/1998, 41/2 03 e
47/2005. e demais legislação previdenciária federal e municipal."
Art. 39 O Art. 119 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigor
a seguinte redação:

com

"Art., 119 É assegurado o reajustamento dos beneficios da aposenta
pensão para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, co
critérios estabelecidos em lei."
Art.40
a seguinte redação:

O Art. 120 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigor r com

"Art. 120 O Município poderá estabelecer, por lei, o regime pró rio de
previdência de seus servidores e, na falta deste, aplicar-se-á o regime geral
de previdência social, observando-se para ambos os casos a leg slação
federal."
Art. ~1 Fica revogado o Inciso VI do Art. 121 da atual Lei Orgâ ica do
Município:
Art. 42 O Art. 122, da atual Lei Orgânica do Município passa a igorar
acrescido do Parágrafo único com a seguinte redação:
"Art. 122...
Parágrafo único
Nenhum servidor municipal poderá ser dir tor ou
integrar Conselho de Empresa fornecedora ou que realize q alquer
modalidade de contrato com o Município sob pena de demissão do erviço
público."
.
12

·,

Câmara J'I1.uníciyh{de '1ayíratí~a
Pça. Dona Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo, n. o 55 - CEP 13.760-000 - Tepiretib
C.N.P.J: 01.621.482./0001-60

- SP

Fone/Fax: (0**19) 3657-1473 - e-mail: camaratapiratiba@uol.co

.br

Art, 43 O Art. 123 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 123 Os titulares de órgãos de administração da Prefeitura, inc1 sive
Prefeito e Vice-prefeito, deverão atender convocação da Câmara Munjcipal
para prestar esclarecimento sobre assuntos de sua competência."

Art, 44 O Arts. 124, 125 e 126 da atual Lei Orgânica do Município p ssa a
vigorar com a seguinte redação:
':

"Art, 124 omissis."
"Art, 125 omissis."
"Art. 126 omissis."

Art, 45 O inciso III, acrescido da alínea "c" e o § 2° do Art. 130, da atual
Lei Orgânica do Município passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 130 ...
III
c
antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido pub ieada
a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea anteyior."
§ 2° A contribuição de que trata o Art. 127, III, só poderá ser efigida
após decorridos noventa dias da publicação da lei que a houver instituíO ou
modificado, não se lhe aplicando o disposto no inciso III, "b",deste a igo:"

Art, 46 O Art. 132, alínea "b", elaatual Lei Orgânica do Município
vigorar com a seguinte redação:

ssa a

"Art. 132...
b.
para obtenção de certidões, inclusive negativa de débito, em
repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de in eresse
pessoal, devendo a certidão ser expedida no prazo máximo de quin e dias
sob penas da Lei."
Art. 47 O parágrafo primeiro, do Art. 133, da atual Lei Orgân ea do
Município passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 133 - ...
§ 10 - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que
Constituição Federal (Art.182,§ 4°, II), o imposto previsto no . ciso I
poderá:
.
I - ser progressivo em razão do valor do imóvel, e
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o so do
imóvel."

Art, 48 O Art. 139 da atual Lei Orgânica do Município passa a igorar
com a seguinte redação:
13
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"Art. 139 - A despesa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos li ites
estabelecidos em lei complementar federal de que trata o Art. 169, ca ut, e
seus parágrafos, respeitando-se
o disposto no Art. 38 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias."
Art. 49 O Art. 150 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigora com
a seguinte redação:
..'

"Art. 150 - Os recursos correspondentes às dotações orçamen anas,
inclusive créditos suplementares e especiais, destinados ao
oder
Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mê, em
'duodécimos,na forma da lei complementar federal, sob pena de cri e de
responsabilidade do Prefeito, nos termos do Art. 29-A, § 2°, I a I, da
Constituição Federal."
I

Art. 50 O Art. 168, Parágrafo único, da atual Lei Orgânica do Mu icípio
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 168 A multa prevista neste artigo fica estipulada em dez UFE P, no
mínimo."
Art. 51 O Art. 176 da atual Lei Orgânica do Município passa a igorar
acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:
"Art. 176 - ...
Parág;afo únic~.
As pessoas }urídicas .em_débito ~om o sist1ma da
segundade social, como estabelecido em lei, nao podera contratar com os
Poderes Públicos do Município nem deles receber benefícios ou in entivos
fiscais ou creditícios."
Art. 52 O Art. 178 da atual Lei Orgânica do Município passa a vigorar
acrescido de um inciso com a seguinte redação:
"Art. 178 - ....
VI . admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de co
endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a n
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos da sua
devendo dispor a lei federal sobre o seu regime jurídico e regula
das atividades".

bate às
tureza e
tuação,
entação

Art. 53 O Art. 185, Inciso VI da atual Lei Orgânica do Municípi passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art.185 ...
VI
nos internamentos de crianças, com até doze anos, e de idos s, acima
de sessenta e cinco anos, nos hospitais vinculados aos
gãos da
14
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direta ou indireta é assegurada
a permanênci
também nas enfermarias, na forma da lei."

de

administração
acompanhante,

Art. 54 O Art. 187, Parágrafo único, da atual Lei Orgânica do Município
passa a vigorai com a seguinte redação:
"Art. 187 ...
Parágrafo único
Fica assegurado o acesso gratuito, aos idosos m~iores
de sessenta anos e aos deficieptes físicos, a qualquer evento cul~ural,
recreativo ou esportivo em locais pertencentes
ao Município l': os
promovidos pela administração, inclusive, transporte. urbano muni ipal,
bem como, vagas privativas em estacionamentos."

Art. 55 O Art. 201, § l°, da atual Lei Orgânica do Município
vigorar com a seguinte redação:

p ssa a

"Art.201...
§ lONa
composição do Conselho Municipal de Educação e Cultura, fica
assegurada a participação da comunidade, de representantes da comu dade,
de representantes das associações e sindicato de professores, do sindicato de
estabelecimentos
de ensino, da Secretaria ou Diretoria Munici aI de
Educação,
dos órgãos públicos estaduais educacionais,
das escolas
particulares e da Câmara Municipal."

Art. 56 O Art. 202, caput e Parágrafo
Município passa a vigorar com a seguinte redação:

único, da atual Lei Orgân ca do

"Art. 202
O Município responsabilizar-se-á, prioritariamente
atendimento, em creches, e pré escolas, às crianças de zero a seis
idade e pelo ensino fundamental e médio, inclusive para os que a
tiverem acesso na idade própria.
.

§ 4° O Município, em cooperação
merenda escolar nas escolas públicas.

com

o Estado,

pelo
os de

proporcio

Art. ~7 O Art. 205 da atual Lei Orgânica do Município passa a igorar,
acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
"Art. 205 - ...
Parágrafo único
O Município
deverá observar
o princi 10 da
valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na fi rma da
lei local, planos de carreira, com ingresso exclusivamente
publico de provas ou de provas e títulos, aos da rede publica."

Art. 58 O Art. 11 das Disposições

Gerais e Transitórias
Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação:

Lei
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"Art. 11 No preâmbulo e no texto da atual Lei Orgânica do Muni 'pio,
onde se lê a expressão "CONSTITUIÇÃO MUNICIPAL", leia-se: "Lei
Orgânica do Município de Tapiratiba."
Art. 59 O Art. 11 das Disposições Gerais e Transitórias da atua Lei
Orgânica Municipal passa a vigorar como Art. 12.
Art. 60 Esta Emenda da Lei Orgânica do Município de Tapiratiba en
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
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